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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له 

رشيك له وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله صــىل ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

  اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلَّم تسليام.

كتاب ميرس يف علم النحو رشحت فيه متن قطر الندى لإلمام ابن هشام األنصاري رمحه اهللا، راعيت أما بعُد فهذا 

ضيح قطر النــدى للشــيخ العالمــة فيه أن الطالب قد أخذ مقدمة قبله، وقد أكثرت فيه من االقتباس من كتاب تو

  عبد الكريم الدبان رمحه اهللا جلودة عبارته.

جمموعة دروس ألقيتها يف بعض املواقع اإللكرتونية فجمعتها فكان هذا الكتــاب الــذي بــني  هذا الكتاب وأصل

  يديك.

  واهللا أسأل أن ينفع به وأن جيعل أعاملنا صاحلة ولوجهه الكريم خالصة إنه سميع جميب.

  

  مصطفى البغدادي أبو

  للتواصل                                                                                                                                                     

abualmostafa77@gmail.com 
  

9- 12 - 2013  
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  الدرس األول

 

  مقدمة 

 

  عرف هبا أحوال أواخر الكلامت العربية يف حال تركيبها من حيث اإلعراب والبناء.يالنحو: قواعد ( 

  يف حال تركيبها من حيث اإلعراب والبناء. وموضوعه: الكلامت العربية

  ). القرآن والسنةوفائدته: صون اللسان عن اخلطأ يف الكالم، واالستعانة به عىل فهم 

الفعل املضارع  ()  سم املسبوق بحرف جر جمروراال ( ) املفعول به منصوب ) ( الفاعل مرفوع(  :لغوية مثل عدقواالنحو 

أواخر الكلامت العربية ألن النحو ال يبحث إال يف بتتعلق  الفعل املايض مبني عىل الفتح ) ( املسبوق بأداة جزم جمزوم )

  .الكلمة دون أوائلها وأواسطهااحلرف األخري من 

يبحث النحو يف اهلمزة من جاَء من حيث كوهنا مبنية عىل الفتح، ويف الدال من زيد من حيث كوهنا )  جاَء زيدٌ (  :فإذا قلنا

  مرفوعة بالضمة.

فيهام ، فجاء لوحدها، وزيد لوحدها ال يبحث ال قبل دخوهلا اجلملة عن الكلمة إذا كانت يف مجلة هو البحثيكون و

ب ييف حال تركيبها أي ترك :صارتا من مباحث النحو، وهذا هو معنى قولنا) جاَء زيٌد (  :النحو فإذا مجعنا بينهام وقلنا

  الكلمة مع كلمة أخرى يف مجلة مفيدة.

فمدار النحو ؟  يعرف هبا حال آخر الكلمة العربية يف داخل اجلملة املفيدة هل هي معربة أو مبنيةإنام  ثم إن قواعد النحو

  فهذا ما يتعلق بتعريف علم النحو.  ،الكلمة ومها: اإلعراب والبناء آخر كله عىل هذين احلالني اللذين يعرضان عىل

   املقصود باملوضوع. هو ماأوال وأما موضوعه فال بد أن نعرف 

   .ُيبحث عنه يف العلميشء الذي ال :هواملوضوع ف

وبالتايل تكون مجيع مسائله  ،فيكون هذا موضوعه ،الصحة واملرضبدن اإلنسان من حيث عن فمثال يبحث يف علم الطب 

  تدور حول هذا األمر.

  تدور عليها. هوكل قواعد ،موضوع علم النحو يه ،كذلك الكلامت العربية من حيث ما يعرض هلا من إعراب وبناءو

  :وأما فائدته فهي

  .أي نحفظ اللسان عن اللحن مثال نرفع املنصوب وال ننصب املرفوعصون اللسان عن اخلطأ يف الكالم فال  :أوال

 ألن القرآن والسنة عربيان ؛بقواعد هذا العلم عىل فهم مراد اهللا سبحانه ومراد رسوله صىل اهللا عليه وسلم وثانيا: نستعني

  من معرفة لغة العرب جيدا.مهام فصيحان، فال بد لفه
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  الكلمة لزم أن نبني معناها ونذكر أقسامها فنقول:موضوع علم النحو هو ملا كان و

 عىل َدلَّ  سواء ،احلروف بعض عىل مشتمل صوت :هو اللفظو، اللفظ الدال عىل معنىالقول هو: و ،قوٌل مفردٌ الكلمة: 

  وأما القول فكله مستعمل فال يسمى ديز قوال.، ، ومهمل مثل ديززيدمستعمل مثل  :أي أن اللفظ قسامن ،ال أم معنى

 ،د ) ال تدل عىل يشء مما يدل هو عليه - ي - ه هي: ( زء، مثل زيد فإن أجزايدل جزؤه عىل جزء معناهما ال واملفرد هو: 

 ،أو تدل الياء عىل بطنه أو رجله ؟ ال يشء من ذلك بل هي حروف ال معنى هلا لوحدها ،فهل تدل الزاي عىل يده أو رأسه

  اب.فإذا اجتمعت صارت كلمة، وهكذا قل يف رجل ونخلة وكت

  .عىل معنى ةالدال لواحدةا ةاللفظهي:  فالكلمة إًذا

وزيدا يدل  ،مركب ألن غالما يدل عىل شطر املعنى ومثل غالم زيد، فه ،ما يدل جزؤه عىل جزء معناهوأما املركب فهو: 

  فكلها مركبات. ،وجاَء زيدٌ  ،وكتاب كبري ،وكذا قل يف سيارة مجيلة ،عىل الشطر الثاين

  الكلمة تنقسم لثالثة أقسام: اسم وفعل وحرف.و

ومعنى قولنا ( يف نفسها ) أهنا تدل عىل معنى مستقل بالفهم ، كلمة دلت عىل معنى يف نفسها ومل تقرتن بزمنفاالسم هو: 

  ولو مل نضعهام يف مجلة. أنثىاسم  اوكهند يفهم منه، ذكراسم  ازيد يفهم منهكلمة ك ،أي ال حتتاج ليشء آخر يظهر معناها

  ، فتفهم معانيها من غري ضم كلمة إليها.ويقوُم وقمْ  مثل قامَ  ،كلمة دلت عىل معنى يف نفسها واقرتنت بزمن :والفعل هو

اها يف داخل فال يفهم منها معنى وإنام يظهر معن ) يف( مثل  ،كلمة دلت عىل معنى يف غريها ومل تقرتن بزمنواحلرف هو: 

  املؤمن يف املسجد. :اجلملة مثل

  هي: وخواصه االسم اتفعالم ،ولكل قسم من أقسام الكلمة عالمة تدل عليه

  ، القائم.مثل الرجل عليه ألدخول  -1

 - وينشأ التنوين من ضمتني أو فتحتني أو كرستني: ( رجٌل  ،نون ساكنة تلحق اآلخر لفظا ال خطاوهو:  التنوين -2

ا رجٍل ). -رجًال    .وُتلَحق بالفعل وُتلَفظ، كتُب تُ  -ساكنة اوإن كانت نون- هنافإ زيُد، يا اذهبَنْ  :مثل اخلفيفة التوكيد نون أمَّ

  ى يكون اسام. ويا هنُد أقبيل فاملنادَ  ،مثل يا زيُد أقبْل  النداء -3

تقوُل: خرجُت من داِر زيٍد، فدار اسم ألنه جمرور بِمْن، وزيد  ،الكرسة التي حيدثها العامل يف آخر الكلمة :وهو اجلر -4

    اسم ألنه جمرور باإلضافة.

 ورضاحل أسندت ألنك ؛اسامن وزيد فرجل ،ذاهٌب  وزيدٌ  ،رجٌل  حَرض  :تقولأي وقوع الكلمة مسندا إليه  اإلسناد إليه -5

 أي التاء إىل احلضور ندَت أس فقد ،وحرضِت  وحرضَت  حرضُت  تقول: اسم الفاعل وتاء ،الثاين إىل والذهاب األول إىل

 فهي بعضها أو العالمات هذه الكلمة َقبَِلت فإذا الثالث. يف املخاطبةِ  وإىل ،الثاين يف املخاطِب  وإىل ،األول يف نفِسك إىل

 اجلرالتنوين والنداء و يقبل فإنه كزيد،  )أل(  عدا ما يقبلها وبعضها ،كرجل العالمات مجيع َيقبَل األسامء وبعض م،اس

  من الضامئر. وغريها وهو وأنت أنا اومثله ،الفاعل كتاء إليه اإلسناد إال يقبل ال وبعضها ،أل يقبل ال ولكنه إليه، واإلسناد
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  ( رشح النص )

 

  هـ ) رمحه اهللا تعاىل: 761يوسَف بِن أمحَد بِن عبِد اهللاِ بِن هشاٍم األنصاريُّ املرصيُّ ( ت  اإلماُم أبو حممٍد عبُد اهللاِ بنُ قال 

ِحيمِ  نِ ْمحَ بِْسِم اهللاِ الرَّ    الرَّ

  ِلَمُة قوٌل مفَرٌد.الكَ 

  اسٌم، وفعٌل وحرٌف. وهَي:

   .رضْبُت وباحلديِث عنُه كتاِء التنويِن كرجٍل، بفأّما االسُم فيُعَرُف بَأْل كالرجِل، و

......................................................................................................................  

محنِ  بـ (بدأ  ِحيِم ) بِْسِم اهللاِ الرَّ واقتداء بالقرآن الكريم والرسول  ِف تربكا هبا واستعانة باهللا سبحانه عىل تأليف هذا املصنَّ الرَّ

الكِلَمُة قوٌل  (فقال:  الكلمة ألهنا موضوع علم النحوبيان دأ بتبثم ا ،صىل اهللا عليه وسلم حيث كان يبدأ رسائله بالبسملة

اسٌم، وفعٌل هَي و القول هو: اللفظ املوضوع ملعنى، واملفرد هو: الذي ال يدل جزء لفظه عىل جزء معناه، كزيد (ف)  مفَردٌ 

علامء النحو تتبعوا كالم العرب، فلم جيدوا إال ثالثة أنواع، ولو كان  والدليل عىل حرصها هبذه األنواع هو أن) وحرٌف 

فأّما (  فقال: م الكلمة أخذ يذكر ما يميز كل قسم عن اآلخر فبدأ باالسمهنالك نوع رابع لعثروا عىل يشء منه، ثم ملا قسَّ 

) وهو: نون ساكنة تلحق اآلخر لفظا ال خطا،  التنويِن كرجلٍ بو ) وهذه عالمة من أوله ( ْل كالرجلِ االسُم فيُعَرُف بأَ 

وهذه عالمة معنوية، وليس قصد املؤلف حرص ) أي اإلسناد إليه  وباحلديِث عنُه كتاِء رضْبُت  وهذه عالمة من آخره (

   عالمتني لفظيتني، وعالمة معنوية تعرف بالعقل ال باللفظ. منها وقد ذكرَ  العالمات بثالث بل ذكر بعضٍ 
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  الدرس الثاين

 

  اإلعراب والبناء 

 

ونريد  ،قد مر أن النحو إنام يبحث عن اإلعراب والبناء اللذين يعرضان عىل آخر الكلامت، فتكون الكلمة معربة أو مبنية

  أن نبني املقصود هبام.

  وهو االسم والفعل املضارع فقط. ،عليه الداخلة العوامل اختالف بسبب آِخُره ما يتغري: هو فاملعرب

  .باألفعال خاص واجلزم باألسامء، خاص أربعٌة: رفع، ونصب، وجر، وجزم، واجلّر  - أي أقسامه -وألقاب اإلعراب

اأَ    واألفعال. األسامء فيهام فيشرتك والنصب الرفع مَّ

 قد ) الدال وهو(  آخره ألن معرب ، فزيدجاَء زيٌد، ورأيُت زيًدا، ومررُت بزيدٍ مثال املعرب من األسامء: ( زيد ) تقول: 

 َ   بإىل.  اسم جمرور الثالثة ويف ،به مفعول ألنه منصوب الثانية ويف ،فاعل ألنه مرفوع اجلملة األوىل يف فهو ،تغريَّ

  .بكرٌ  يذهْب  وملْ  ،خالدٌ يذهَب  لنْ و ،زيدٌ  يذهُب  :تقول ) يذهب ( :األفعال من املعرب ومثال

 ويف واجلازم، الناصب عن لتجرده مرفوع األوىل اجلملة يف فهو ،تغري قد ) الباء وهو ( آخره ألنَّ ؛ معرب يذهب فالفعل

   . جمزوم بلم الثالثة ويف ،منصوب بلن الثانية

  لزم سكونا.يلزم آخر الكلمة حركة أو يإما أن ف ،العوامل اختلفت ولو واحدةً  حالةً  آِخُره يلزم ماواملبني هو: 

  احلروف كلها مبنية، واألفعال أكثرها مبنية، واألسامء أكثرها معربة.ف، واحلروف ،واألفعال ،األسامء :يدخل البناءو

  .وسكونٌ  ،وكٌرس  ،وفتٌح  ،وألقاب البناء أربعة: ضمٌ 

  .هؤالءِ  إىل وذهبُت  ،هؤالءِ  ورأيُت  ،هؤالءِ  جاءَ  :تقول ) هؤالءِ  ( :األسامء من املبني مثال

ألنه فهؤالء اسم مبني ألن آخره وهو ( اهلمزة ) مل يتغري بل بقي حمافظا عىل الكرس، وهو يف اجلملة األوىل يف حمل رفع 

أي  فيها عامل، ألن األسامء املبنية يكون أثر البإىلمفعول به، ويف الثالثة يف حمل جر ألنه فاعل، ويف الثانية يف حمل نصب 

  الرفع والنصب واجلر يف حمل الكلمة.

  .بكٌر  يذَهبَنَّ  وملْ  ،زيدٌ  يذَهبَنَّ  لنْ و ،أخوكَ  نَّ يذَهبَ  هْل  :تقول ) يذَهبَنَّ  ( :األفعال من املبني ومثال

إذا اتصلت به نون  ألن الفعل املضارع يبنى عىل الفتح ؛الفتح عىل مبنيا بقي بل)  الباء ( وهو آخره يتغري مل يذَهبَنَّ  فالفعل

 يف الثالثة ويفنصب بلن،  حمل يف الثانية ويف واجلازم، الناصب عن جمرد ألنه رفع حمل يف األوىل اجلملة يف وهو، توكيدال

 جزم بلم، ألن األفعال املبنية يكون أثر العامل فيها أي الرفع والنصب واجلزم يف حمل الكلمة. حمل

وهو حرف جزم مبني عىل السكون، و ( َو ) وهو حرف عطف مبني عىل الفتح، و ( بـ ِ ) ومثال املبني من احلروف: ( َملْ ) 

  وهو حرف جر مبني عىل الضم.  ما رأيتُُه منُْذ شهٍر، :نحو وهو حرف جر مبني عىل الكرس، و ( ُمنُْذ )
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  األسامء املبنية

 

عىل الفتح مثل تاء الفاعل يف نحو ( رضْبَت )، ومنها ما  ِمن األسامء ما هو مبني عىل السكون مثل ( َأَنا )، ومنها ما هو مبني

  هو مبني عىل الكرس مثل ( هؤالِء )، ومنها ما هو مبني عىل الضم مثل ( َنْحُن ).

  فإنه معرب. 12) باستثناء  19إىل  11ومن األسامء املبنية عىل الفتح األعداد من: ( 

  ًال، ومررُت بأحَد عَرش رجًال.تقول: جاَء أحَد عَرش رجًال، ورأيُت أحَد عَرش رج

وهو مبني عىل فتح اجلزأَين، اجلزء األول ( أحَد ) واجلزء الثاين ( عَرش ) ونقول يف إعرابه: اسم مبني عىل فتح اجلزأين يف 

  حمل رفع فاعل يف املثال األول، ويف حمل نصب مفعول به يف الثاين، ويف حمل جر بالباء يف الثالث.

  اسام واحدا. إعرابا واحدا ألهنام مزجا وجعال بل اجلزءاِن يعربانون عىل اجلزء األول أي أن اإلعراب ال يك

  وكذا يكون اإلعراب: إذا قلنا: جاَء ثالثَة عَرش طالبًا، ورأيُت مخسَة عَرش كتاًبا، ومررُت بتسعَة عَرش موظًفا.

رجًال، ورأيُت اثني عَرش رجًال، ومررُت باثني  أما اثنا عرش فاجلزء األول منه يعرب إعراب املثنى تقول: جاَء اثنا عَرش 

: اسٌم مبني عىل الفتح ال حمل له من : اثنا: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف، وعَرشَ يف املثال األول عَرش رجًال، وإعرابه

الثالث: اسم جمرور  يف املثال الثاين: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، ويفاثني اإلعراب منزل منزلة النون يف املثنى، و

  .اسم مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب منزل منزلة النون يف املثنى :بحرف اجلر وعالمة جره الياء، وعَرش فيهام
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  لثالدرس الثا

 

  اإلعراب والبناءتكلمة 

  

  ) ولكن وقع اختالف بني قبائل العرب يف ضبط آخرمها عىل التفصيل اآليت: حذاِم وأمسِ ومن األسامء املبنية عىل الكرس ( 

  ). ، َقطَامِ عىل الكرس مثل: ( َحَذاِم، َسَجاِح، َرَقاشِ  ) علم مؤنث عىل وزن َفَعالِ ( : ذهب أهل اِحلجاز إىل بناء كل أوال

ضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجًرا بال وذهب أهل نْجد وهم بنو متيم إىل إعراب تلك األعالم إعراب ما ال ينرصف بال

  . تنوين

، حذاِم: اسم مبني عىل الكرس يف حمل رفع فاعل يف املثال َحذامِ ، ومررُت بَحذامِ ، ورأيُت َحذامِ يقول أهل احلجاز: جاَءْت 

  األول، ويف حمل نصب مفعول به يف الثاين، ويف حمل جر بالباء يف الثالث. 

، حذام: فاعل مرفوع بالضمة يف املثال األول، ومفعول به َحذامَ ، ومررُت بَحذامَ ، ورأيُت َحذامُ ويقول أهل نجد: جاَءْت 

  منصوب بالفتحة يف الثاين، واسم جمرور بالفتحة ألنه اسم غري منرصف يف الثالث.

به إعراب ما عىل الكرس، وذهب أهل نجد إىل إعرا -أي اليوم الذي قبل يومك -: ذهب أهل احلجاز إىل بناء ( أمِس ) ثانيا

  ال ينرصف. 

، أمِس: اسم مبني عىل الكرس يف حمل رفع فاعل يف أمسِ ، وما رأيُت زيًدا ُمْذ أمسِ ، وأحببُت أمسِ  يقول أهل احلجاز: مىض

  املثال األول، ويف حمل نصب مفعول به يف الثاين، ويف حمل جر بمْذ يف الثالث. 

، أمس: فاعل مرفوع بالضمة يف املثال األول، أمَس زيًدا ُمْذ  ، وما رأيُت أمَس ، وأحببُت أمُس ويقول أهل نجد: مىض 

  ومفعول به منصوب بالفتحة يف الثاين، واسم جمرور بالفتحة ألنه اسم غري منرصف يف الثالث.

  ) يف بعض احلاالت، وهلا تفصيل إليَك بيانه: قبُل وبعُد وأماُم وخلُف وفوُق وحتُت ومن األسامء املبنية عىل الضم ( 

جئُت قبَل الظهِر، فلو مل  : أسامء تضاف إىل ما بعدها ألن معناها مبهم ال يتضح إال باإلضافة تقولاموأخواهت وبعد بلإن ق

  :تتضف قبل إىل الظهر ملا فهم املقصود ولقيل لك قبل ماذا ؟ وهلا من حيث اإلضافة حاال

  وجيوز أن جتر بِمْن. ،فحينئذ تعرب عىل أهنا ظرف منصوب أن يذكر املضاف إليه يف اللفظأوال: 

تقول: جئُت قبَل زيٍد، أو جئُت ِمْن قبِل زيٍد، وقبل يف املثال األول: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف 

  وزيد مضاف إليه. ،ن وهو مضافآخره وهو مضاف، وزيٍد مضاف إليه جمرور، ويف الثاين: اسم جمرور بمِ 

  وفيها ثالثة أقسام: يف اللفظأن ال يذكر املضاف إليه ثانيا: 

أي يقدر وجوده ويكون مقصودا للمتكلم وإن مل ينطق به فتعرب  أن حيذف املضاف إليه يف اللفظ ولكن ينوى لفظه -1

 مثل: ( جئتُك قبَل زيٍد وبعَد ) أي وبعَد زيٍد، فزيد حمذوف يف اللفظ ولكنه منوي بعينه أي مقدر أيضا اإلعراب السابق
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 : ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وجيوز جره بِمنبعدَ ف، وملحوظ يف ذهنهمقصود للمتكلم 

   ، وال ينونان يف هذه احلالة.: جئتُك ِمن قبِل زيٍد وِمن بعِد، أي ومن بعِد زيدنحو

أي ينوى إضافته إىل اسم يؤدي املعنى من غري تقدير لفظ بعينه،  أن حيذف املضاف إليه يف اللفظ ولكن ينوى معناه -2

  فتقدر أي لفظ يصلح. فحينئذ يبنى عىل الضم، تقول: جئتَُك قبَل الظهِر وبعُد أي وبعد ذلك أو بعد الظهرية أو بعد الزوال

 حمل جر بِمن، ألن املضاف إليه منوي ولكن : اسامن مبنيان عىل الضم يفوبعدُ  ) قبُل  هللاِ األمُر ِمْن قبُل وِمْن بعدُ قال تعاىل: ( 

فلك أن تقدر أي لفظ يتأدى املعنى به، وهذا بخالف احلالة التي قبلها فقد نوي لفظ  ينو لفظ بخصوصه، بمعناه أي مل

بعينه وبخصوصه فال حيل لفظ حمله إطالقا، فنقول يف تقدير اآلية: هللا األمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب أو من قبل 

  لظفر عىل األعداء ومن بعده أو أي لفظ يؤدي الغرض.ا

  فحينئذ ينصب وجير مع التنوين مثل: جئُت قبًال وبعًدا، أو جئُت من قبٍل ومن بعٍد. أن ال يذكر املضاف إليه وال ينوى -3

   أربع حاالت:  امهل -أخواهتام وكذا  -) قبل وبعد ( فتلخص أن 

  ُه.بعدَ الظهِر و قبَل  َك املضاف إليه ملفوظا به يف الكالم مثل: جئتُ أوهلا: أن يضافا إىل ما بعدمها ويكون 

  .فليس له وجود ال يف اللفظ وال يف النية ،وال ينوى املضاف إليه ،ثانيها: أن ال يضافا يف اللفظ إىل ما بعدمها

  ٍء.بيش ال أظفرُ  قبًال مثل: ربحُت يف هذه التجارِة وكنُت 

  .بعدَ إىل ما بعدمها ولكن املضاف إليه منوي بعينه مثل: جئُت قبَل زيٍد وثالثها: أن ال يضافا يف اللفظ 

  .            بعدُ رابعها: أن ال يضافا يف اللفظ إىل ما بعدمها ولكن املضاف إليه منوي بمعناه مثل جئُت قبَل الظهِر و

  عىل الضم. مبنيوهو معرب يف احلاالت كلها إال يف احلالة الرابعة ف

 لفظاإلضافة لفإذا قصدت اإلضافة للفظ بعينه فانصب بالفتحة أو جر بِمن، وإذا قصدت  املقصود للمعنى واإلعراب تبع

  ال بعينه فابِن عىل الضمة، والسامع والقارئ يعرف قصدك من حركة اآلخر.
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  ) رشح النص( 

 

ُ  ما :وهو ُمْعَرٌب  :بانِ َرض  وَ وهُ   ُلُزومِ  يف كهؤالءِ  ،هِ بخالفِ  :وهو وَمبْنِيٌّ  ،كزيٍد  ،عليه الداخلةِ  العواملِ  بسبِب  خُرهُ آ َيتََغريَّ

َني،جازِ احلِ  غةِ لُ  يف وأمسِ  حذامِ  وكذلَك  ،الكِرس   لزومِ  يف وأخواِهتام وبعدُ  وكقبُل  ،الفتِح  لزومِ  يف وأخواتِه عَرش  أحدَ وك يِّ

مِّ  كونِ  لزومِ  يف مْ وكَ  نْ وكمَ  معناُه، وُنِوَي  إليه املضاُف  ُحِذَف  إذا الضَّ   .البناءِ  أصُل  وهوَ  السُّ

.......................................................................................................................  

ُ  ما وهو ُمْعَرٌب  :رضبان وهو(  :بعد أن بني عالمات االسم رشع يقسمه إىل معرب ومبني فقال  العواملِ  بسبِب  خُرهُ آ َيتََغريَّ

ومررُت بزيٍد، فزيد معرب بدليل أن آخره تغري عندما تغري العامل  ،) تقول جاَء زيٌد، ورأيُت زيًدا كزيٍد  :عليه الداخلةِ 

يٌّ  الداخل عليه (
)  الكِرس  ُلُزومِ  يف كهؤالءِ  ) فيلزم حالة واحدة مهام اختلفت العوامل الداخلة عليه ( هِ بخالفِ  وهو وَمبْنِ

 )وأمسِ  حذامِ  وكذلَك  : جاَء هؤالِء، ورأيُت هؤالِء، ومررُت هبؤالِء (تقولمبنية عىل الكرس عند مجيع العرب  هيو

) ولغتهم هي األفصح وهبا نزل القرآن الكريم،  يِّنيَ لغة احلجازِ  يف عىل الكرس ولكن ليس عند كل العرب بل ( تانمبني

  .ورأيُت حذاِم، ومررُت بحذاِم، ومىض أمِس، وخفُت أمِس، وما رأيُت زيًدا مِن أمسِ  ،مثل: جاءْت حذامِ 

ورأيُت حذاَم، ومررُت بحذاَم، ومىض أمُس،  ،وأما بنو متيم فيعربوهنام إعراب ما ال ينرصف فيقولون: جاءْت حذامُ 

وكلها مبنية  ،اثنا عرش إىل تسعة عرش :وهيه أي نظرياتِ  ) وأخواتِه عَرش  أحدَ وكوخفُت أمَس، وما رأيُت زيًدا مِن أمَس ( 

عىل فتح اجلزأين إال اثني عرش فتعرب إعراب املثنى، ومل يستثنها املصنف هنا ألنه سيأيت يف كالمه يف باب املثنى أهنا تعرب 

وأمام فوق وحتت ) ك وأخواِهتام وبعدُ  وكقبُل  إعراب املثنى فاستغنى عن ذكرها هنا إحالة عىل ما سيأيت كذا قال يف رشحه (

مِّ  لزومِ  يفووراء ويمني وشامل (   ) أي نوي لفظ ال بعينه بحيث يصح تقدير أي  معناهُ  وُنِوَي  إليه املضاُف  ُحِذَف  إذا الضَّ

  . لفظ يستقيم معه املعنى كقوله تعاىل: هللا األمُر مْن قبُل ومْن بعُد، فيصح أن تقدر من قبل ذلك أو من قبل الغلب أو النرص

وَكْم يف لزوِم  نْ كمَ و ( فتكون قبل وبعد وأخواهتام معرباٍت  هحيذف املضاف إليه، أو حذف ومل ينَو، أو نوي لفظ فإن مل

ِمن فئٍة قليلٍة غلبْت فئًة كثريًة بإذِن اهللاِ، فَمْن وكْم اسامن  لُه خمرًجا، وكقوله: َكمْ  جيعل يتِق اهللاَ وَمن :) كقوله تعاىلالسكوِن 

أن يبنى عىل  فيه والراجح ) أي أن األصل يف املبني البناءِ  أصُل  ) أي البناء عىل السكون ( وهوَ  مبنيان عىل السكون (

  للثقيل كي يعتدل األمر.ألن املبني ملالزمته حالة واحدة ثقيل والسكون أخف من احلركات فأعطي اخلفيف  ؛السكون
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  "خمطط توضيحي  "

  

  املضاف إليه يف قبل وبعد وأخواهتام

  
                                                    

  مذكور                                                    حمذوف                                                         

  )ينصب عىل الظرفية أو جير بمن بال تنوين  (                                                                                                                    
                                   

  مقدر   غري                   مقدر                                                          

                                    )تنوين ال معينصب عىل الظرفية أو جير بمن  (                                                                   
          

                                             بلفظه                                      بمعناه                 

  )ينصب عىل الظرفية أو جير بمن بال تنوين  (                     ) يبنى عىل الضم( 
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  لرابعالدرس ا

 

   وفعل األمر -فعل املايض ال

 

  .، ولكل قسم ما يميزه عن القسم اآلخرومضارع، وأمرالفعل ثالثة أقسام: ماض، 

  فاملايض له عالمتان:

  قاَمْت وقعَدْت. :مثل تاء التأنيث الساكنة -1

  ، املضمومة للمتكلم، واملفتوحة، للمخاَطب، واملكسورة، للمخاَطبَِة.ذهبِت ، ذهبَت ، ذهبُت مثل تاء الفاعل  -2

  وله ثالث حاالت: ،مبني دائام وهو

  مقدرا. مأي سواء كان الفتح ظاهرا أ ،مثل: رضَب، ورمى عىل الفتحيبنى  -1

  ُبوا.وذلك إذا اتصل به واو اجلامعة مثل: َرضَ  يبنى عىل الضم -2

  ). َن  -َنا -ِت -َت -وذلك إذا اتصل به ضمري الرفع املتحرك ( ُت  يبنى عىل السكون -3

  رضْبَن. ،رضْبنَا ،رضْبَت، رضْبِت  ،مثل: رضْبُت 

بوله ياء داللته عىل الطلب، وقَ ومها:  عليهواألمر عالمته واحدة مركبة من شيئني ال بد أن جيتمعا معا ليكونا عالمة 

  ، مثل: ( اكتْب ) فهو فعل أمر لداللته عىل طلب الكتابة مع قبوله ياء املخاطبة تقول: اكتبي يا هنُد الدرَس.املخاَطبة

  مبني دائام وله أربع حاالت: وهو

  مثل: قْم. يبنى عىل السكون -1

   .واْرمِ  -واخَش  -ادعُ  وذلك إذا كان معتل اآلخر مثل: يبنى عىل حذف حرف العلة -2

  .وقومي وقوموا، قوما، :مثل املخاطبة، ياء أو اجلامعة واو أو االثنني ألف به تاتصل إذا يبنى عىل حذف النون -3

، واكتُبَْن.  تإذا اتصل يبنى عىل الفتح -4   به نون التوكيد مثل: اكتُبَنَّ

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى                                       

  12 

  الفعلاسم 

 

  ولكنها ال تقبل عالمته تسمى باسم الفعل. وتعمل عمله ض كلامت تدل عىل معنى الفعل وزمانههنالك بع

 .التأنيث الساكنة َبُعَدت ، وَبُعَد: فعل ماض يقبل تاءعن األرض أي َبُعدَ  ،القمرُ مثل: َهيَْهاَت بمعنى َبُعَد، تقول: َهيَْهاَت 

ال يقبل عالمته فال يقال َهيَْهاَتْت، وال تاء الفاعل  دل عىل معنى الفعل املايض َبُعَد وزمانه وهو امليض ولكنهيوأما َهيَْهاَت ف

، القمُر: فاعل السم ال حمل له من اإلعراب فال يقال َهيَْهاَتُت، ونقول يف إعرابه: َهيَْهاَت: اسم فعل ماض مبني عىل الفتح

    وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره.الفعل مرفوع 

ُر، تقول: أُفٍّ ومثل: أُ  رْ فتقول: ، وأتضجُر: فعل مضارع يقبل مل هأي أتضجُر من هلفٍّ بمعنى أَتضجَّ   .مل َأَتضجَّ

، ونقول يف  :عالمته فال يقالتضجُر وزمانه وهو احلال ولكنه ال يقبل وأما ُأفٍّ فيدل عىل معنى الفعل املضارع أ ملْ ُأفٍّ

: اسم فعل مضارع مبني : جار هُ ، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، لال حمل له من اإلعراب عىل الكرس إعرابه: ُأفٍّ

  وجمرور.

الطلب ويقبل ياء قبْل: فعل أمر يدل عىل قبلوا عليها، وأَ أي أَ  ،يَّ عىل الصالةِ يقول املؤذُن: َح  ،يَّ بمعنى َأْقبِْل ومثل: َح 

وزمانه وهو االستقبال ولكنه ال يقبل ياء املخاطبة فال يقال  ،أقبْل  فعل األمريَّ فيدل عىل معنى املخاطبة أقبيل، وأما َح 

: اسم فعل أمر مبني عىل الفتحي، ونقول يف إعرابه: َح َحيِّ  :للمرأة ، والفاعل ضمري مسترت تقديره ال حمل له من اإلعراب يَّ

  .الصالة: جار وجمرورأنتم، عىل 

  فاتضح أن اسم فعل األمر ثالثة أقسام:

  مثل هيهاَت بمعنى َبُعَد، وَشتَّاَن بمعنى افرتق. اسم فعل ماض 

  بمعنى أتوجُع. آهٍ تضجُر، و أَ مثل أفٍّ بمعنى  واسم فعل مضارع 

  مثل حيَّ بمعنى أقبْل، وَصْه بمعنى اسكْت. واسم فعل أمر 

  من حركة أو سكون. عىل ما سمعت عليهومجيع أسامء الفعل مبنية 

   بخالف الفعل.  : أسامء الفعل ال تترصف فتالزم حالة واحدة يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث،تنبيه

  وحيَّ يا نساُء. ،تقول: حيَّ يا زيُد، وحيَّ يا هنُد، وحيَّ يا زيداِن، وحيَّ يا هنداِن، وحيَّ يا رجاُل 

  َن يا نساُء.وأقبال يا زيداِن، وأقبال يا هنداِن، وأقبلوا يا رجاُل، وأقبلْ أقبْل يا زيُد، وأقبيل يا هنُد،  :قول يف الفعلتو
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  ) رشح النص ( 

 

ا الفعُل فثالثُة أقساٍم: ماٍض، وُيعرُف بتاِء التأنيِث الساكنةِ  َب، إال مَع واِو اجلامعِة فيَُضمُّ وبناُؤُه عىل الفتِح كَرضَ  ،وأمَّ

ُبوا،  ْبُت  كِ الضمِري املرفوِع املتحرِّ  وِ أَكَرضَ ُن َكَرضَ . : وِمنهُ  ،َفيَُسكَّ   نِْعَم، وبِئَْس، وعَسى، وليَس، يف األصحِّ

كاْغُز  هِ آخرِ  ْب إال املعتلَّ فعىل حذِف كوِن كاِرض وبناُؤُه عىل السُّ  ،ِب مَع َقبُولِِه ياَء املخاَطبَةِ لَ لتِِه عىل الطَّ َال وأمٌر، وُيْعَرُف بدَ 

ِ  ، ونحوَ واْخَش واْرمِ  .يُقوَما، وُقوُموا، وُقوِمي؛ فعىل حذِف النوِن، وِمنُْه: َهُلمَّ يف لغِة َمت   ٍم، وهاِت وتعاَل يف األصحِّ

.......................................................................................................................   

ا الفعُل فثالثُة أقساٍم: ماٍض، وُيعرُف بتاِء التأنيِث الساكنةِ  ( ا فرغ من بيان االسم رشع يتكلم عىل الفعل فقال:ومل )  وأمَّ

َب  ( َحَرضْت زينُب  :مثل يثبت له إذا مل يتصل به الذي األمر  ى) هذا هو األصل يف املايض بمعن وبناُؤُه عىل الفتِح كَرضَ

اتصلت به ضامئر الرفع  ذا، وإضمن األصل وهو الفتح إىل البناء عىل العفإذا اتصلت به واو اجلامعة خرج  ،بعض الضامئر

ُن  ( وهلذا قال: ،ن الفتح إىل السكونعاملتحركة خرج  ُبوا، أِو الضمِري املرفوِع املتحرِك َفيَُسكَّ إال مَع واِو اجلامعِة فيَُضمُّ َكَرضَ

ْبُت  ألهنا إما أن  ؛فهذه ضامئر رفع  }ُت، َت، ِت، ونا الفاعل، ونون النسوة :تاء الفاعل {) وضمري الرفع املتحرك هو َكَرضَ

ْبُت، فإن  :نائب فاعل مثل فاعال أو كونت ْبُت، وُرضِ ا ) ساكن ؟ مل سميت هذه اخلمسة متحركة مع أن آخر ( نَ  :قيلَرضَ

 فإنَّ  ،امتحرك لفعلِت، َن، وما كان جزؤه املتصل با أمرين: ما آخره حركة مثل: ُت، َت،أحد قلنا: نقصد باملتحرك هنا 

بْ  النون من ( َنا ) مفتوحة وهي التي تبارش آخر الفعل املايض كذا قرره العالمة السجاعي يف حاشيته عىل رشح  .اـنَمثل َرضَ

) نحو بِئَست  وبِئَْس ) بدليل تاء التأنيث الساكنة تقول: نِْعَمت املرأُة فاطمُة (  نِْعمَ أي من الفعل املايض (  )وِمنُه  (القطر 

) أي يف القول  يف األصحِّ  انٍة (انٍة وال لعَّ املؤمنُة بطعَّ  نحو ليست ) وليَس  هنُد أن تقوَم () نحو َعَسْت  وعَسى ( الكاذبةُ املرأُة 

 ولكن الراجح ،ومل يعدها أفعاال ماضيةوليس )  -وعسى -وبئس -فقد خالف بعضهم يف ( نعم ،العلامء قويلاألصح من 

    هو أهنا أفعال ماضية بدليل قبوهلا تاء التأنيث الساكنة. فيها

) نحو اذهْب فهو فعل أمر ألنه يدل عىل طلب الذهاب ويقبل  وأمٌر، وُيْعَرُف بَدَاللتِِه عىل الطََّلِب مَع َقبُولِِه ياَء املخاَطبَةِ  (

فال يقال  ،َصْه بمعنى اسكت :عىل الطلب ومل يقبل ياء املخاطبة فهو اسم فعل أمر مثل الفعل فإن دل ،ياء املخاطبة اذهبي

فهو فعل مضارع وليس  ،مثل: تذهبنيَ  صْه يا زيُد، وصْه يا هنُد، وإن قبل ياء املخاطبة ومل يدل عىل الطلببل تقوُل  َصِهي

كوِن كاِرضْب  ( فعل أمر إال املعتلَّ فعىل حذِف آخِرِه كاْغُز ( لذا قال: و ) هذا هو األصل فيه وقد خيرج عنه وبناُؤُه عىل السُّ

  لف، والثالث عىل حذف الياء.الواو، والثاين عىل حذف األ فاألول مبني عىل حذف)  واْخَش واْرمِ 

به ألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة  تاتصلإذا أي  )فعىل حذِف النوِن  ؛ُقوَما، وُقوُموا، وُقوِمي نحوَ  ) إال ( و (

لغة أهل  -هلجتان للعرب -فيها لغتانهُلمَّ ألنَّ  ) َهُلمَّ يف لغِة َمتِيمٍ أي ومن فعل األمر (  )وِمنُْه  فإنه يبنى عىل حذف النون (

  .، ولغة بني متيم، وخيتلف حتديد نوع الكلمة هل هي اسم، أو فعل باختالف اللغتنياحلجاز
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يا زيُد، وَهُلمَّ هي مسندة إليه، تقول: َهُلمَّ  َمنال خيتلف لفظها بحسب فطريقة واحدة ) هلمَّ ( فلغة أهل احلجاز هي لزوم 

   .وَهُلمَّ يا زيداِن، وَهُلمَّ يا هنداِن، وَهُلمَّ يا زيدوَن، وَهُلمَّ يا هنداُت  يا هنُد،

ي يا هنُد، وَهُلامَّ يا زيداِن، وَهُلامَّ فتقول إحلاقها الضامئر بحسب َمن هي مسندة إليه،ولغة بني متيم هي  : َهُلمَّ يا زيُد، وَهُلمِّ

  يا نساُء. وا يا رجاُل، وَهْلُمْمنَ مُّ يا هنداِن، وَهلُ 

  فـ ( َهُلمَّ ) عىل لغة احلجازيني اسم فعل أمر بمعنى أقبل، ألنه يدل عىل طلب اإلقبال وال يقبل ياء املخاطبة. فإذا علم هذا

ي.وعىل    لغة بني متيم فعُل أمر لداللته عىل الطلب وقبوله ياء املخاطبة َهُلمِّ

قَِني ِمْنُكْم ـالْ  اهللاَُقْد َيْعَلُم  َهُلمَّ يا زيُد بمعنى أقبل، قال تعاىل: ( : ( َهُلمَّ ) يستعمل الزما ومتعديا، مثال الالزمفائدة ُمَعوِّ

ْم َهُلمَّ إَِليْنَا ) ْخَواِهنِ ُقْل َهُلمَّ  قال تعاىل: (، هُ حِرضْ أي أقبلوا إلينا، ومثال املتعدي يا سعيُد َهُلمَّ زيًدا أي أَ  َواْلَقاِئِلَني ِإلِ

ِذيَن َيْشَهُدوَن أَنَّ  َم َهَذا اهللاَُشَهَداَءُكُم الَّ شهداءكم، ومنه نعلم أن القرآن نزل بلغة أهل احلجاز ولو نزل  ) أي أَحرضوا َحرَّ

وا يف اآليتني.   بلغة بني متيم لقال َهُلمُّ

فقد عدمها مجاعة من النحويني يف أسامء األفعال، والصواب أهنام فعال أمر  ) هاِت وتعاَل يف األصحِّ  ) من فعل األمر ( و (

  للدرِس. قول: هاِيت يا هنُد الكتاَب، وَتَعاَيلْ تبدليل داللتهام عىل الطلب وقبوهلام ياء املخاطبة، 
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  امسالدرس اخل

 

  الفعل املضارع

 

  مثل: ملْ يذهْب، وملْ يقرأْ. ،الفعل املضارع عالمته قبول ملْ 

  كتُب. تَ كتُب، يَ كتُب، نَ كتُب، أَ تقول:  ،بد أن يكون يف أوله حرف من أحرف أََنيُْت ال و

  مثل: َأُقوُم مريًدا للصالِة، وَأُقوُم مريدًة للصالِة.للمتكلم الواحد أو املتكلمة الواحدة وتكون اهلمزة 

  تتحدث عن نفسك وَمن معك.  ،مثل: نكتُب الدرَس  للمتكلم الذي معه غريه مذكرا أو مؤنثا وتكون النون

  مثل: نكتُب الدرَس، تتحدث عن نفسك فقط. للمتكلم وحده معظام نفسه أو

  .يقومونَ  مثل: الرجُل يقوُم، والرجالِن يقوماِن، والرجاُل  للغائب املذكر واحدا أو اثنني أو مجاعة، وتكون الياء

  املرأُة يقوُم. :يقمَن، وال يصح أن تقوَل للغائبة مثل: النساءُ  وجلمع املؤنث الغائب

  .ب مذكرا أو مؤنثا واحدا أو اثنني أو مجاعة، وللغائبة املؤنثة واحدة أو اثنتنيللمخاطَ  وتكون التاء

  رَس.مثال املخاطب املذكر: أنَت تكتُب الدرَس، وأنتام تكتباِن الدرَس، وأنتم تكتبوَن الد

  تكتبَْن الدرَس. ومثال املخاطبة املؤنثة: أنِت تكتبَني الدرَس، وأنتام تكتباِن الدرَس، وأنتنَّ 

  : هنٌد تكتُب الدرَس، ومثال الغائبتني: البنتاِن تكتباِن الدرَس.لواحدةومثال الغائبة ا

  وحركة هذه األحرف إما الضم وإما الفتح. 

  ) أحرف فاملضارع يكون مضموما أوله. 4 فإن كان الفعل املايض رباعيا أي عىل (

  أربعة أحرف. ألن املايض هو أَْكَرَم وهو عىل ؛ْكِرُم، ضمت تُ ْكِرُم، ويُ ْكِرُم، ونُ ْكِرُم، وأُ مثل: 

  سداسيا فاملضارع يكون مفتوحا أوله. ممخاسيا أ موإن كان الفعل املايض غري رباعي سواء أكان ثالثيا أ

ُم، فتحت الياءيَ ألن املايض هو َخَرَج وهو عىل ثالثة أحرف، ومثل:  ؛ْخُرُج، فتحت اهلمزةأَ مثل:  َم  ؛تََعلَّ ألن املايض هو َتَعلَّ

  ألن املايض هو اْستَْخَرَج وهو عىل ستة أحرف.    ؛ْستَْخِرُج، فتحت النوننَ وهو عىل مخسة أحرف، ومثل: 

 ،أوله أحد هذه األحرف، وهي ليست عالمــات لــه: أحرف املضارعة رشوط يف املضارع، فال يوجد مضارع إال ويف تنبيه

َم اجليُش، وأَ  كرمُت خالًدا، وتــدخل عــىل فال يستدل هبا عىل أن ما دخلت عليه مضارع؛ ألهنا تدخل عىل املايض مثل: َتَقدَّ

ْم يا زيُد، وانطِلْق يا خالُد.   األمر مثل: َتَقدَّ
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  بناء املضارع

 

  ب إال يف حالتني:معر الفعل املضارع

 وَء.الس َيْقَرْبنَ  ومل ،الصالةَ  ْلنَ مِ ُهيْ  ولن، اخلريَ  ْعَمْلنَ يَ  الصاحلاُت  :تقول ،السكون عىل يُبنىف النسوة نونُ  به تاتصل إذا -1

 حمل يف ينوالثا واجلازم، الناصب عن لتجرده رفع حمل يف واألول السكون، عىل مبنية ) نَ وهيملْ  نَ ويقربْ  نَ يعملْ  ( :فاألفعال

   .بلم جزم حمل يفلث والثا ،بلن نصب

  ). الرجاُل َيْعُفونَ النساُء َيْعُفوَن، و ومما حتسن مالحظته هنا هو الفرق بني (

دخلت عليه نون النسوة صار َيْعُفوَن، وهو: فعل مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون إذا فالفعل أصله َعَفا َيْعُفو، ثم 

  واجلازم، ونون النسوة: ضمري متصل مبني عىل الفتح يف حمل رفع فاعل.النسوة يف حمل رفع لتجرده عن الناصب 

  .قول: ( النساُء َلْن َيْعُفوَن ) والفعل املضارع هنا مبني عىل السكون يف حمل نصب بلنتويف النصب 

  النساُء ملْ َيْعُفوَن ) والفعل املضارع هنا مبني عىل السكون يف حمل جزم بلم.    قول: (تويف اجلزم 

ُرُجونَ مثل  ) ما مع واو اجلامعة فالفعل َيْعُفو اتصلت به واو اجلامعة فصار ( َيْعُفوْونَ وأ فاجتمعت واوان ساكنتان  َخيْ

فحذفت واو الفعل وهي الواو األوىل فصار ( َيْعُفوَن ) والفعل املضارع هنا مرفوع وعالمة رفعه النون ألنه من األفعال 

  .بني عىل السكون يف حمل رفع فاعلاخلمسة، وواو اجلامعة ضمري متصل م

قول: ( الرجاُل لْن َيْعُفوا ) والفعل املضارع هنا منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال تويف النصب 

  .اخلمسة

  قول: ( الرجاُل ملْ َيْعُفوا ) والفعل املضارع هنا جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. تويف اجلزم 

   املنكَر. تقَرَبنَّ  الواجَب، ال أتُرَكنَّ  زيُد، لنْ  يا َرنَّ تسافِ  هل ل:مث ،الفتح عىل يُبنىف التوكيد نون به تاتصل إذا -2

 بلن، والثالث نصب حمل يف والثاين واجلازم، الناصب عن لتجرده رفع حمل يفمنها  األول الفتح، عىل مبنية ذه األفعالوه

  الناهية. بال جزم يف حمل
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  لسادسالدرس ا

 

  يف املضارع الفاصل املقدر

 

 ا وبني آخر املضارعبينه يشرتط يف بناء املضارع مع نون التوكيد أن تكوَن النون متصلة بالفعل اتصاال مبارشا، فإن فصَل 

  فاصل ظاهٌر أو مقدٌر فالفعُل معرٌب. 

) ثم  انِ بَ هَ ذْ تَ ) ثم دخلت عليه ألف االثنني فصار (  بهَ َتذْ مثال الفاصل الظاهر: هْل َتْذَهبَانِّ للدرِس، فالفعل أصله ( 

إْذ هي  - ) فاجتمعت ثالث نونات متوالية: نون الرفع، والنون املشددة َتذَهبَانِنَّ دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة فصار ( 

) ويالحظ أن نون التوكيد َتْذَهبَانِّ فصار اللفظ مستثقال فحذفنا نون الرفع فصار (  - األوىل ساكنة والثانية متحركة نونانِ 

  فعل االثنني.تكرس مع 

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النون التي حذفت لتوايل األمثال، واأللف ضمري متصل مبني عىل السكون  وتذهبانِّ

  ال حمل له من اإلعراب. كرسعىل اليف حمل رفع فاعل، ونون التوكيد الثقيلة: حرف مبني 

  عىل الفتح.      . فلام وجد فاصل ظاهر بني املضارع وبني نون التوكيد أعرب ومل يبنَ  نّ +  ا+  تذهب) =  نِّ اَتْذَهبَ فـ ( 

)  ونَ بُ هَ ذْ تَ ) ثم دخلت عليه واو اجلامعة فصار (  بهَ َتذْ : هْل َتْذَهبُنَّ يا رجاُل للدرِس، فالفعل أصله ( ومثال الفاصل املقدر

فصار اللفظ  ) فاجتمعت ثالث نونات متوالية: نون الرفع، والنون املشددة بُوَننَّ َتذهَ ثم دخلت نون التوكيد الثقيلة فصار ( 

   ،النون األوىل من نوين التوكيد الثقيلةواو اجلامعة مع ) فالتقى ساكنان ومها:  ونَّ َتْذَهبُ مستثقال فحذفنا نون الرفع فصار ( 

 ) وهو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النون التي حذفت  َتْذَهبُنَّ قى الضمة دليًال عليها فصاَر ( تحذف الواو وتبف

لتوايل األمثال، والواو املحذوفة اللتقاء الساكنني: ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، ونون التوكيد 

  الثقيلة: حرف مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب.

  . فلام وجد فاصل مقدر بني املضارع وبني نون التوكيد أعرب ومل يبن عىل الفتح. نَّ +  واو حمذوفة+  تذهب) =  نَّ َتْذَهبُ فـ ( 

) ثم دخلت عليه ياء  َتذهبوكذا يكون الفاصل مقدرا مع ياء املخاطبة مثل: هْل َتْذَهبِنَّ يا فاطمُة للدرِس، فالفعل أصله ( 

) فاجتمعت ثالث نونات متوالية: نون الرفع،  بِينَنَّ َتذهَ ثم دخلت نون التوكيد الثقيلة فصار (  ) نيَ تذهبِ املخاَطبة فصار ( 

النون ياء املخاطبة مع ) فالتقى ساكنان ومها:  بِنيَّ َتْذهَ فصار اللفظ مستثقال فحذفنا نون الرفع فصار (  والنون املشددة

) وهو: فعل مضارع مرفوع  نَّ بِ َتْذهَ تحذف الياء وتبقى الكرسة دليًال عليها فصاَر ( ف، لثقيلةاألوىل من نوين التوكيد ا

وعالمة رفعه النون التي حذفت لتوايل األمثال، والياء املحذوفة اللتقاء الساكنني: ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل 

   إلعراب. رفع فاعل، ونون التوكيد الثقيلة: حرف مبني عىل الفتح ال حمل له من ا

  . فلام وجد فاصل مقدر بني املضارع وبني نون التوكيد أعرب ومل يبن عىل الفتح. نَّ +  ياء حمذوفة+  تذهب) =  نَّ َتْذَهبِ فـ ( 

 مرفوعاكان  إذافإنه يبنى عىل الفتح إذا أكد بالنون، و ضمةبال مرفوعاكان الفعل املضارع  إذا( : هو والضابط يف ذلك

  ). بالنون بأن كان من األفعال اخلمسة فإنه يبقى معربا إذا أكد بالنون ألن النون لن تبارشه
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  ( رشح النص )

 

وُيضمُّ أوُلُه إن كان ماضيِه ُرباِعي�ا،  ،ُو: نقوُم، وأقوُم، ويقوُم، وتقومُ نحْ  ومضارٌع ويعرُف بَلْم، وافتِتاُحُه بحرٍف ِمن نأْيُت ،

ْصَن، وإال أْن وينطلُِق، ُب، وُيْفتَُح يف غِريِه كيَِرض ُم، كيَُدحرُج وُيكرِ  بَّ ُن آِخُرُه مَع نوِن النسوِة َنْحُو ( َيَرتَ وَيستخِرُج، وُيَسكَّ

ِة لفًظا وتقديًرا، نحُو ( َليُنْبََذنَّ ) وُيعَرُب فيام عدا ذلَك نحوُ تَ َيْعُفوَن ) وُيفْ  ، يقوُم زيٌد ( وال :ُح مَع نوِن التوكيِد املباِرشَ  َتتَّبَِعانِّ

، فَ  نََّك ).َلتُبَْلُونَّ ، وال َيُصدُّ ا َتَريِنَّ   إِمَّ

.......................................................................................................................  

 ) وافتِتاُحُه بحرٍف ِمن نأْيُت  ( سافْر زيدٌ ) نحو ملْ يُ ومضارٌع ويعرُف بَلْم  ( :رشع يتكلم يف الفعل األخري وهو املضارع فقال

نحُو: نقوُم،  ؤدي غرضا واحدا (توإن شئت قلت نأيت كلها بمعنى اجتهدت معنى نأيت ابتعدت وإن شئت قلت أنيت 

الواحد ذكرا أو أنثى، والياء للغائب ) النون للجامعة أو املتكلم املعظم نفسه، واهلمزة للمتكلم  وأقوُم، ويقوُم، وتقومُ 

  واملثنى واجلمع وللغائبة والغائبتني. لواحدا املذكر الواحد واملثنى واجلمع والغائبات، والتاء للمخاطب املذكر واملؤنث

) مثل بمثالني األول للرباعي املجرد، والثاين للثالثي املزيد فيه  وُيضمُّ أوُلُه إن كان ماضيِه ُرباِعي�ا، كيَُدحرُج وُيكرمُ  (

) املثال األول  وَيستخِرُج وينطلُِق،  وُيْفتَُح يف غِريِه كيَرضُب، بحرف واحد فإن أكرَم أصله َكُرَم ثم زيدت اهلمزة يف أوله (

ُن آِخُرهُ  ( والثالث سدايس ،مخايسوالثاين  ثالثي، ْصنَ  ) أي يبنى عىل السكون ( وُيَسكَّ بَّ ) قال  مَع نوِن النسوِة َنْحُو َيَرتَ

بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َثالََثَة ُقُرَوٍء  تعاىل: ( وهو فعل مضارع مبني عىل السكون يف حمل رفع، ونون النسوة: ضمري  )َواملَُْطلََّقاُت َيَرتَ

وُهنَّ َوَقْد َفَرْضتُْم َهلُنَّ َفِريَض  قال تعاىل: ( )وإال أْن َيْعُفوَن  يف حمل رفع فاعل ( ًة َفنِْصُف ما َوإِْن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن َقبِْل َأْن َمتَسُّ

َيْعُفوَن، فالنون فيه هي  الرجاُل  :قولك بخالف ضارع مبني عىل السكون يف حمل رفع،وهو فعل مأَْن َيْعُفوَن )  َفَرْضتُْم إِالَّ 

وُيفتُح  والفعل مرفوع بالنون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو املحذوفة اللتقاء الساكنني يف حمل رفع فاعل ( ،نون الرفع

ِة لفًظا وتقديًرا  هذا رشط بناء املضارع مع نون التوكيد عىل الفتح وهو أن تتصل به اتصاال مبارشا ) مَع نوِن التوكيِد املباِرشَ

: فعل  َكالَّ َليُنبََذنَّ ِيف اْحلُطََمِة ) تعاىل: () قال  َليُنْبََذنَّ نحُو  مقدرا ( مكان ظاهرا أبحيث ال يكون هنالك فاصل سواء أ ُينْبََذنَّ

مضارع مبني للمجهول مبني عىل الفتح التصاله املبارش بنون التوكيد يف حمل رفع، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره 

) الذي ذكرناه، بأن ال تتصل به نون النسوة  وُيعَرُب فيام عدا ذلَك إلعراب ( هو، ونون التوكيد حرف مبني ال حمل له من ا

فيقوم فعل مضارع  ) يقوُم زيدٌ نحُو  ( مقدرأو تتصل به نون التوكيد ولكن مع وجود فاصل ظاهر أو  ،أو نون التوكيد

ِذيَن ال َيْعَلُموَن ) تعاىل: () قال  وال َتتَّبَِعانِّ  معرب ألنه مل تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد ( ال:  َوال َتتَّبَِعانِّ َسبِيَل الَّ

: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة،  حرف هني وجزم مبني عىل السكون، تتبعانِّ

ل له من واأللف ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، ونون التوكيد: حرف مبني عىل الكرس ال حم

بَِعا ) ثم أكد  ، وأصلاإلعراب الفعل هو ( َتتَّبَِعاِن ) ثم دخلت عليه ال الناهية اجلازمة فحذفت منه نون الرفع فصار ( ال َتتَّ

بنون الرفع يف التثنية فصار ( ال  اانَّ ) ثم كرست نون التوكيد الثقيلة تشبيها هلالفعل بنون التوكيد الثقيلة فصار ( ال َتتَّبِعَ 
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قال تعاىل: ( َلتُبَْلُونَّ )  َلتُبَْلُونَّ  ومل يبن الفعل هنا لوجود فاصل ظاهر بني العني من تتبع ونون التوكيد وهو األلف ( تَّبَِعانِّ )تَ 

 مرفوع وعالمة رفعه النون التي حذفت لتوايل األمثال،  مبني للمجهول مضارع فعل :ُتبَْلُونَّ  ) ِيف َأْمَوالُِكْم َوَأنُفِسُكمْ 

ونَ  ) ( ُتبَْلُوونَ  الفعل هو فاعل، والنون حرف توكيد، وأصلنائب والواو  ، وهنا قاعدة رصفية تقول: إذا مثل ُتنَْرصُ

هنا مضمومة، والالم قبلها مفتوحة، فوجب قلب الواو ألفا األوىل حتركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهام قلبتا ألفا، فالواو 

فالتقى ساكنان األلف والواو فحذفت األلف فصار ( ُتبَْلْوَن ) ثم أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة فصار الفعل ( ُتبَْالْوَن ) 

النون األوىل من نوين فصار ( ُتبَْلْونَّ ) فالتقى ساكنان  زائدة تفصار ( ُتبَْلْوَننَّ ) ثم حذفت نون الرفع لتوايل ثالث نونا

 يبن الفعل للتخلص من التقاء الساكنني فصار ( ُتبَْلُونَّ )، وملو هنا بالضمة التوكيد الثقيلة مع واو اجلامعة، فحركت الوا

ا َتَرِينَّ  الفعل ونون التوكيد الثقيلة وهو الواو (بني  هنا لوجود فاصل ظاهر ا َتَرِينَّ ِمَن اْلبََرشِ أََحًدا) قال تعاىل: (  فإِمَّ  َفإِمَّ

ْمحِن َصْومً  ا:  ) اَفُقوِيل إِينِّ َنَذْرُت لِلرَّ : فعل مضارع جم ،( ما ) الزائدة حرف الرشط اجلازم املدغم بـإْن هو إمَّ زوم َتَريِنَّ

هو ( َتَرْيَن ) فلام  ، والياء فاعل، والنون حرف توكيد، وأصل الفعلالنون ألنه من األفعال اخلمسة جزمه حذف وعالمة

ا َتَري ) ثم أكد بنون ا َتَرينَّ ) فالتقى ساكنان النون  دخل اجلازم حذفت نون الرفع فصار ( إمَّ التوكيد الثقيلة فصار ( إمَّ

ا األوىل من نوين التوكيد الثقيلة مع ياء املخاطبة، فحركت الياء هنا بالكرسة للتخلص من التقاء الساكنني فصار (  ) َتَرِينَّ  إمَّ

نََّك  والياء ( ونون التوكيد وهو ال فعلومل يبن الفعل هنا لوجود فاصل ظاهر بني ال نََّك َعْن  ) قال تعاىل: ( َيُصدُّ َوَال َيُصدُّ

نََّك: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون، والواو  َبْعَد إِْذ ُأْنِزَلْت إَِليَْك ) اهللاَِياِت آ ال : حرف هني وجزم، َيُصدُّ

وَنَك ) ثم د ال ( فحذفت نون الرفع فصار خل اجلازم املحذوفة اللتقاء الساكنني فاعل، والكاف: مفعول به، وأصله ( َيُصدُّ

ونََّك ) فالتقى ساكنانِ  وَك ) ثم أكد بنون التوكيد الثقيلة فصار ( ال َيُصدُّ النون األوىل من نوين التوكيد الثقيلة مع واو  َيُصدُّ

نََّك )، فهنا مل يبن الفعل لوجود فاصل مقدر بني الفعل ونو   ن التوكيد الثقيلة.اجلامعة، فحذفت الواو فصار ( ال َيُصدُّ

ذكره الشيخ حممد حمي الدين يف  .: مل يذكر املصنف الفاصل مع نون النسوة ألنه ال يفصل بينها وبني الفعل فاصلتنبيه

        تعليقاته عىل رشح القطر.  

: التقاء الساكنني جيب التخلص منه إما بحذف أحد الساكنني، أو حتريك أحدمها فينتفي االلتقاء، ولكن قد يغتفر فائدة

األلف، والواو الساكنة املضموم ما قبلها، والياء الساكنة املكسور  ووه - إذا كان احلرف األول حرف لنيالتقاء الساكنني 

وهذا االلتقاُء قَّة، فاأللف حرف لني، وبعده قاف مشددة، فيغتفر التقاء الساكنني، والثاين مدغام يف مثله مثل: احلا -ما قبلها

أي عىل طريقه اجلائز، وهبذا جياب عن السؤال اآليت ملَ ملْ يتخلص من التقاء )  التقاء الساكنني عىل َحّده(  :هو الذي يدعونه

  ؟ الثقيلة وبعدها النون األوىل الساكنة من نوين التوكيد ال َتتَّبَِعانِّ ) فإن األلف ساكنةو(  قوله تعاىل الساكنني يف

ِه.الواجلواب هو: أن التقاء    ساكنني هنا مغتفر ألنه يف َحدِّ
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  بعلساالدرس ا

 

  احلرف

 

   الفعل.شيئا من عالمات احلرف عالمته التي متيزه عن االسم والفعل هي عدم قبوله شيئا من عالمات االسم أو 

  ، يف، ملْ.مثل: هْل 

  ة أنواع:ف ثالثوواحلر

  ، مثل: ( هْل )، تقول: هْل زيٌد يف الدار، وهْل جاَء بكٌر.نوع يشرتك يف الدخول عىل األسامء واألفعال -1

  زيٌد يف املسجِد. :، مثل حروف اجلر، تقولنوع خيتص باألسامء -2

ْ َتْفعَ  ، مثل حروف اجلزم والنصب، قال تعاىل: (نوع خيتص باألفعال -3 ُقوا النَّاَر ). َفإِن ملَّ   ُلوا َوَلن َتْفَعُلوا َفاتَّ

  وعدمه إىل قسمني: وتنقسم من حيث العمُل 

  مثل حروف اجلر واجلزم والنصب فإهنا جتلب اجلر أو اجلزم أو النصب ملدخوهلا. عاملة -1

  أي ال تؤثر فيام بعدها مثل هل فهو حرف استفهام ال عمَل له. مهملة -2

  ومجيع احلروف مبنية.
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  الكالم

 

  .القوُل املفيدُ الكالم هو: 

  ، أي وضعته العرب للداللة عىل معنى.اللفظ املوضوع ملعنىوالقول هو: 

  مثل: قاَم زيٌد، وزيٌد قائٌم. ،الذي يصح االكتفاء بهواملفيد هو: 

  وال يكون القول مفيدا إال إذا كان مركبا، فاشرتاط اإلفادة يستلزم الرتكيب.

  أن العنارص التي جيب توفرها يف الكالم هي: واحلاصل هو

، وهبذا خيرج عن تعريف الكالم الكتابة فلو ُكتب يف صفحة: زيٌد الصوت املشتمل عىل بعض األحرفوهو:  اللفظ -1

فأرشت برأسك للداللة عىل  ؟هل تذهُب للدرسِ  :قائٌم، ومل ينطق به فال يسمى كالما، وخيرج اإلشارة فلو قيل لك

  عند النحاة. ال تسمى كالما وإن فهم عنك املعنى ألنك مل تنطق، فكل ما يفيد وليس بلفظ ال يسمى كالمااملوافقة ف

، وهبذا خيرج املفرد كزيد إذا تلفظت به فإنه وإن كان لفظا لكنه مفرد، ما تكون من كلمتني فأكثروهو:  املركب -2

املركب اإلضايف نحو: غالُم زيٍد، واملركب الوصفي  واملركب قسامن: مركب ناقص وهو: ما ال يصح االكتفاء به، مثل

   نحو: الرجُل املؤمُن، ومركب تام وهو: ما يصح االكتفاء به، وهو الكالم.

ليس بكالم إنه كل مركب ال يصح االكتفاء به مثل: ( جاَء الذي ) ف به خيرجبه ، والذي يصح االكتفاء بهوهو:  املفيد -3

ألنه حيتاج إىل جواب الرشط، أي أن مجلة  أيضا ليس بكالمإنه ومثل: ( إْن قاَم زيٌد ) فألنه حيتاج إىل صلة املوصول، 

ألنه حيتاج إىل  أيضا ليس بكالمإنه الرشط ال تكون كالما حتى تنضم إليها مجلة جواب الرشط، ومثل: ( أقسُم باهللاِ ) ف

واب القسم كأن تقول يف جواب القسم ألفعلن جواب القسم، أي أن مجلة القسم ال تكون كالما حتى تنضم إليها مجلة ج

  كذا.

ما لو تكلم أحد بأي لغة أخرى غري لغة العرب، فإنه وإن نطق بجمل  به ، فيخرجكون الكلامت عربيةوهو:  الوضع -4

  مفيدة إال أنه ليس بكالم عند النحاة وال يعرتيه اإلعراب والبناء.

  والفرق بينهام يف اإلمجال والتفصيل.فالكالم: قول مفيٌد= لفظ مركب مفيد بالوضع، 

حلد فالرقم اثنان هو ا ،قد يرتكب من كلمتني أو ثالث أو أربع أو أكثر، وال حيصل الكالم بأقل من كلمتني ثم إن الكالم

  األدنى حلصول الكالم.

  فإنه مركب تقديرا لوجود الضمري املسترت.  ،قمْ  :وأما نحو

  نازٌل، يسمى مجلة اسمية.  قائٌم، واملطرُ ثم إن الكالم املصدر باسم مثل: زيٌد 

يسمى مجلة  -لمجهولل مكان الفعل مبنيا للمعلوم أأأي سواء  - والكالم املصدر بفعل مثل: قاَم زيٌد، وُعوِقَب املجِرمُ 

  فعلية.
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  لثامنالدرس ا

 

  مجع التكسري -االسم املفرد :املعربات

   

واألسامء اخلمسة، واملثنى، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل،  ،التكسرياملعربات ثامنية هي: االسم املفرد، ومجع 

   واألفعال اخلمسة، والفعل املضارع.

  ، مثل: رجل وكتاب وقلم.ما ليس مثنى وال جمموعا وال من األسامء اخلمسةاالسم املفرد هو: ف

  وهو قسامن: 

  باحلركات الثالث ظاهرة أو مقدرة.، فهذا يعرب الذي يدخله التنوينمنرصف وهو:  -1

  تقول: جاَء زيٌد، والفتى، ورأيت زيًدا والفتى، ومررت بزيٍد والفتى، فزيد والفتى اسامن منرصفان.

  .، فهذا جير بالفتحةالذي ال يدخله التنوينغري منرصف وهو:  -2

ا ولكن بدون تنوين، وذلك مثل األعالم  وينصب بالفتحة بالضمة ُيْرَفع األصل عىل فإنَّهلنصب وا الرفع حالتي يف أمَّ

  األعجمية كآدم وإبراهيم وموسى وجون وجورج وباريس.

  تقول: جاَء إبراهيُم وموسى، ورأيُت إبراهيَم وموسى، ومررُت بإبراهيَم وموسى، فإبراهيم وموسى اسامن غري منرصفني. 

  ، مثل رجال وكتب وأقالم. ما دل عىل ثالثة فأكثر بتغيري صورة مفردههو:  التكسري ومجع

  وهو قسامن:

  ، فهذا يعرب باحلركات الثالث ظاهرة أو مقدرة.الذي يدخله التنوينمنرصف وهو:  -1

  .  للمرىض دعوُت ، وىضرملا ساعدُت ، وملرىضتقول: جاَء قضاٌة، ورأيُت قضاًة، وسلمُت عىل قضاٍة، وحَرضَ ا

  .جير بالفتحة، فهذا الذي ال يدخله التنوينمنرصف وهو: غري  -2

ا    ولكن بدون تنوين. وينصب بالفتحة بالضمة ُيْرَفع األصل عىل فإنَّه لنصبوا حالتي الرفع يف أمَّ

   ). كل مجع ثالثه ألف بعدها حرفان، أو ثالثة أوسطهن ساكنوضابطه هو: ( 

  .الرصفد، فهذه مجوع ثالثها ألف بعدها حرفان فتمنع من اعِ وَ ع، وقَ انِ َص مثل: َمَساِجد، ومَ 

  الرصف.فتمنع من  ياء ساكنةيل، فهذه مجوع ثالثها ألف بعدها ثالثة أحرف أوسطهن اوِ قَ يب، وأَ ارِ يح، وَحمَ ابِ َص ومثل: مَ 

  تقول: هذه مساجُد، ورأيت مساجَد، وصليُت يف مساجَد.

يف و ،ضمة مقدرةب مرفوع مبتدأوهي يف املثال األول ، ونظرُت إىل السواِقي. وتقول: السواِقي مجيلٌة، ورأيُت السواِقَي 

  .بفتحة مقدرة ألنه ممنوع من الرصف جمروراسم  الثالثيف و ،فتحة ظاهرةب منصوب به مفعول الثاين

  واالسم الذي ال ينرصف سواء أكان اسام مفردا أم مجع تكسري جير بالكرسة يف حالتني: 

وُهنَّ  تعاىل: (قال ، أن تدخل عليه ألاألوىل:    .) املََْساِجدِ  َوَأْنتُْم َعاكُِفوَن ِيف َوَال ُتبَاِرشُ

ا املسلموَن عودا إىل مساجِدُكْم.نحو: ، أن يضاف إىل ما بعدهوالثانية:    أهيُّ
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  اخلمسة األسامء

 

 صاحب ). بمعنى التي ( ذوو والفم واحلم واألخ األب األسامء اخلمسة هي:

  .أبيَك  إىل وذهبُت  ،أباكَ  ورأيُت ، أبوكَ  جاءَ  :تقول ،ءباليا وُجتر ،باأللف وُتنَصب ،بالواو ُترَفع األسامء وهذه

   ألهنا من األسامء اخلمسة. بالياء، جمروراسم  والثالث باأللف، منصوبمفعول به  والثاين بالواو، مرفوع األول فاعلف

  ). لماملتك ياء غري إىل ،مضافةً  ،مكربةً  ،مفردةً (  تكون أن إال اإلعراَب  هذا ُتعَرب الي وه

   . أَبويَك  إىل وذهبُت  ،أبَويَك  ورأيُت  ،أَبواكَ  جاءَ  :تقول ،املثنى إعراَب  ُأعِربت مثناةً  كانت فإن

 إىل وذهبت آباَءَك، ورأيت ،كَ آباؤُ  جاء :تقولإعراب مجع التكسري أي باحلركات  أُعربت تكسري مجعَ  جمموعةً  كانت وإن

  .آباِئَك 

  . بأبَني  ومررُت  ، أبنيَ  ورأيت أُبوَن، جاء :تقول إعراَبه، أُعربتساملًِا  مذكرٍ  مجعَ  جمموعة كانت وإن

  َني.) تقول هذا أخوَن ورأيُت أخَني، وسلمُت عىل َمحِ  األب واألخ واحلمإال ثالثة (  هذا اجلمعومل جيمع منها 

   بُأَيبِّ زيٍد.وإن كانت مصغرة أعربت باحلركات الظاهرة، تقوُل: جاَء ُأَيبُّ زيٍد، ورأيُت أَُيبَّ زيٍد، ومررُت 

 .أٍب  إىل وذهبُت  ،أًبا ورأيُت  أٌب، جاءَ  :تقول ،أيضا الظاهرة باحلركات أعِربت مضافة غري كانت وإن

  .أيب إىل وذهبُت  أيب، وأكرمُت  أيب، جاءَ  :تقول ،مقدرةٍ  بحركاٍت  أعربت املتكلم ياء إىل مضافةً  كانت وإن

 جمرور والثالث ،كذلك مقدرة بفتحة منصوب والثاين ،الباء عىل أي الياء قبل ما عىل مقدرة بضمة مرفوع فاعل فاألول

  كذلك. مقدرة بكرسة

  رشط إضايف وهو أن تسقط منه امليم تقول: هذا فوَك، ورأيُت فاَك، وخرَج هذا الكالُم من فِيَك. مكام يشرتط يف ف

 أعرب باحلركات الظاهرة تقول: هذا فٌم، ورأيُت فًام، وخرَج هذا الكالُم من فٍم. منه فإن مل تسقط امليم

يعرب  أنفيه  األفصحبمعنى ما يستقبح ذكره كالعورة، ولكن )  نُ وهو ( اهلَ أنه قد ذكر بعض النحاة اسام سادسا  واعلم

  عىل النون. الظاهرة باحلركات

  لغتني: أن يف َهن واحلاصل هو

  الطفِل. نِ عن هَ  وغسلت األمُّ النجاسةَ الطفِل،  نَ لطفِل، وسرتُت هَ ا نُ تقول: خرَج هَ  باحلركات الظاهرة األوىل: أن يعرب

  وهذه هي اللغة املشهورة واألكثر استعامال وهي األحسن واألفصح.

ا نَالطفل، وسرتُت هَ الثانية: أن يعرب إعراب األسامء اخلمسة بالواو رفعا وباأللف نصبا وبالياء جرا، تقول: خرَج َهنُو 

  . ي الطفلِ نِ عن هَ  النجاسةَ  األمُّ  الطفِل، وغسلِت 

  فمن عدها مخسة فقد اتبع املشهور الفصيح، ومن عدها ستة فقد التفت إىل هذه اللغة القليلة.
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  ( رشح النص ) 

 

ا احلرُف فيُعرُف بأْن ال يقبَل شيئًا ِمن عالماِت االسِم والفعِل، نحُو: هْل،    وبْل.وأمَّ

  ، َوَمجِيُع احلروِف َمبنِيَّةٌ ُة يف األصحِّ طَ ابِ وملَّا الرَّ  ةُ ، بل َما املْصَدِريَّ َما ام وإذْ هْ وليَس منُه مَ 

  كقاَم زيٌد. ، أو فعٍل واسمٍ من اسمِني كزيٌد قائمٌ  هِ والكالٌم لفٌظ مفيٌد وأقُل ائتالفِ 

بزيٍد،  :وإنَّ زيًدا لْن يقوَم، وجٌر يف اسٍم نحو زيٌد يقومُ  :ونصٌب يف اسٍم وفعٍل نحوُ  رفعٌ  :فصٌل: أنواُع اإلعراِب أربعةٌ 

  ملْ يقْم. :نحويف فعٍل وجزٌم 

ا وَهنُوُه وفوُه وهَ َمحُ َة وهي: أبوُه وأخوُه وتَّ إال األسامَء الِس  حركةٍ  بحذِف  فريفُع بضمٍة وينصُب بفتحٍة وجيُر بكرسٍة وجيزمُ 

  وذو ماٍل، فرتفُع بالواِو، وتنصُب باأللِف، وجترُّ بالياِء. 

  ٍن كَغٍد.واألفصُح استعامُل هَ 

.......................................................................................................................  

ا احلرُف فيُعرُف بأْن ال يقبَل شيئًا ِمن عالماِت االسِم والفعِل،  يتكلم يف احلرف فقال (ملا فرغ من االسم والفعل رشع  وأمَّ

) فكل كلمة تقبل عالمة من عالمات االسم فهي اسم، وكل كلمة تقبل عالمة من عالمات الفعل فهي  نحُو: هْل، وبْل 

حرف استفهام مبني عىل السكون  ومثل: هل وهفعل، وكل كلمة ال تقبل شيئا من عالمات االسم أو الفعل فهي حرف، 

، فمثل بمثالني للمهمل كون تقول: ما جاَء زيٌد بْل عمٌروحرف عطف مبني عىل الس وجاَء زيٌد، ومثل: بل وهتقول: َهْل 

   والعامل.

) أما مهام  ْذَماَمْهام وإ) أي من احلرف (  وليَس منهُ ( فقال: ثم أخذ املصنف يذكر بعض الكلامت التي اختلف يف حرفيتها 

 ،فذكر بعض العلامء أهنا حرف، واملختار أهنا اسم بدليل عود الضمري عليها، وكل كلمة يعود الضمري عليها فهي اسم

تَْسَحَرَنا ِهبَا َفَام َنْحُن َلَك  فهذه عالمة إضافية من عالمات االسم، قال تعاىل: (  بُِمْؤِمنَِني )َوَقاُلوْا َمْهَام َتْأتِنَا بِِه ِمن آَيٍة لِّ

عائدا عىل مهام فنعرف أهنا اسم، وهي  هأي يشء تأتنا به، فيكون الضمري يف ب :نالحظ هنا أن مهام بمعنى أي يشء أي قالوا

 َما فقال بعضهم هي حرف وقال آخرون هي اسٌم، واستدلوا عىل اسميتها بأن ( إذْ  اسم رشط جازم جيزم فعلني، وأما إذْ 

وُه َفَقدْ  قال تعاىل: ( ،وإْذ اسم يدل عىل الزمان بمعنى حني ،إْذ + ماكلمتان:  )َما ُه اهللاُ  إِالَّ َتنُرصُ ِذيَن  َنَرصَ إِْذ َأْخَرَجُه الَّ

أي فقد نرصه اهللا حني إخراِج الكفار له، وإذا ثبت أهنا قبل دخول ما كانت اسام، فبعد دخول ما الزائدة عليها تبقى  )َكَفُروا

ا َتَريِنَّ من البِرش أحًدا ) فإمَّ  اسام أيضا ألن ا هي إن األصل بقاء ما كان عىل ما كان، وذلك نظري إّما يف قوله تعاىل: ( إمَّ

بعد دخول ما عليها اسم رشط جازم لفعلني  هيو، حرف الرشط قد اقرتن به ما الزائدة فلم خيرج عن احلرفية باقرتان ما به

من القولني،  ) ُة يف األصحِّ طَ ابِ وملَّا الرَّ  ةُ َما املْصَدِريَّ  من احلرف ( )بل (  ي متى تقم أقمبمعنى متى تقول: إْذ َما تقْم أقْم، أ

ِين فألهنام ال يقبالن شيئا من عالمات االسم أو الفعل،  ام املصدرية هي التي تدخل عىل األفعال وتؤوهلا بمصدر تقول: َرسَّ

وا عنتكم، وقال تعاىل: (فعلَت أي رسين فِْعُلَك، قال تعاىل: ( ما  ائِيَل  ودُّوا ما َعنِتُّم ) أي ودُّ ِذيَن َكَفُروا ِمن َبنِي إِْرسَ ُلِعَن الَّ
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: حرف مصدري ما أي ذلك اللعُن بعصياهنم أي بسببه، وإعراب ) لَِك بَِام َعَصواذَ  اُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ َعَىلٰ لَِساِن دَ 

أكرمتُُه،  زيدٌ  وجود يشء عند وجود يشء آخر تقول: ملا جاءينطة هي حرف يدل عىل مبني عىل السكون، وَلـامَّ الراب

وملا درَس زيٌد نجَح، فربطت وجود النجاح بوجود الدراسة، وهي حرف وجود لوجود ، باملجيءفربطت وجود اإلكرام 

منها  مهام، وإْذَما ) وكلمتنيالراجح فيهام االسمية ومها: (  الكلامت األربع من مبني عىل السكون، فتلخص أن كلمتني

  الراجح فيهام هو احلرفية ومها: ( ما املصدرية، وملَّا الرابطة ).

  ) وليس هلا أي حمل من اإلعراب فال يقال هذا احلرف يف حمل كذا إطالقا.   َوَمجِيُع احلروِف َمبنِيَّةٌ ( 

) واللفظ هو صوت مشتمل عىل الكالٌم لفٌظ مفيٌد و ثم ملا فرغ من بيان الكلمة وأقسامها رشع يتكلم يف الكالم فقال: (

وهي  ) من اسمِني كزيٌد قائمٌ  ( ) أي تركبه هِ وأقُل ائتالفِ  احلمُد هللاِ ( :بعض األحرف، واملفيد هو: ما يصح االكتفاء به، نحو

  وهي اجلملة الفعلية. ) كقاَم زيدٌ  أو فعٍل واسمٍ اجلملة االسمية ( 

يف اسٍم وفعٍل نحو  زيٌد  ونصٌب  فصٌل: أنواُع اإلعراِب أربعٌة رفعٌ (  :التي تكون يف الكالم فقالثم رشع يتكلم يف املعربات 

زيًدا اسم منصوب، ويقوَم فعل مضارع  ) وإنَّ زيًدا لْن يقومَ (  ويقوم فعل مضارع مرفوع ،زيٌد اسم مرفوع ) يقومُ 

االسم ما ذكر وهو ) فريفُع  نحو ملْ يقمْ يف فعٍل  وجزٌم  ( مررُت بزيدٍ  :) من قولك وجٌر يف اسٍم نحو بزيٍد  ( منصوب

لألسامء ألنه عدم احلركة، واجلر  ) أي بالسكون بضمٍة وينصُب بفتحٍة وجيُر بكرسٍة وجيزم بحذف حركةٍ  (والفعل املضارع 

بالضمة والنصب بالفتحة واجلر بالكرسة واجلزم  فيه واألصل يف اإلعراب أن يكون الرفعواجلزم لألفعال املضارعة، 

، وخرج عن هذا األصل سبعة أبواب هي: األسامء الستة، واملثنى، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل، بالسكون

  .املعتل اآلخرواألفعال اخلمسة، والفعل املضارع واالسم الذي ال ينرصف، 

نحو جاَء  ) وأخوهُ  ) نحو جاَء أبوه، ورأيُت أباه ومررُت بأبيه ( َء الستَة وهي: أبوهُ إال األسام( بدأ باألسامء الستة فقال: و

، ولذلك قال وعمه ) احلم هو أقارب الزوج بالنسبة للزوجة كأبيه وأخيه وَمحُوَها أخوه، ورأيُت أخاه، ومررُت بأخيه (

اهلن هو ما يستقبح  )وَهنُوُه  ومررُت بحميها ( ،محاها محوها باإلضافة إىل املرأة ومل يقل محوه، تقول: جاَء محوها، ورأيُت 

) نحو هذا فوَك، وأكرْم  وفوهُ  ( ، وغسلت األم النجاسة عن هني الطفلِ هنو الطفِل، وسرتُت هنا الطفلِ نحو هذا ذكره 

ضاف إىل الضامئر فال تقل يإىل اسم ظاهر ألنه ال  ه) أي صاحب مال وقد أضاف وذو مالٍ  فاَك، واغسْل الطعاَم من فِيَك (

) ولكن  فرتفُع بالواِو، وتنصُب باأللِف، وجترُّ بالياءِ ذوك أو ذوها، تقول: جاَء ذو ماٍل، ورأيُت ذا ماٍل، ومررُت بذي ماٍل ( 

أوال: أن تكون مفردة، ثانيا: أن تكون مكربة، ثالثا: أن تكون مضافة، رابعا: أن تكون اإلضافة إىل غري ياء برشوط هي: 

املتكلم، قال املصنف يف رشحه: واستغنيُت عن اشرتاط هذه الرشوط لكوين لفظُت هبا مفردة مكربة مضافة إىل غري ياء 

  . املتكلم. اهـ

باحلركات فكام تقول: الغُد قريٌب، وإن غًدا لقريٌب، واصْرب عيلَّ لغٍد،  اهلن ) أي يعرب واألفصُح استعامُل هٍن كَغدٍ  (

  عن هِن الطفِل. وغسلت األمُّ النجاسةَ ، وسرتُت هَن الطفِل، تقول: خرَج هُن الطفلِ 
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  تاسعالدرس ال

 

  املثنى

 

  .امفردً  عاد حذفنا الزيادة لو بحيثيف آخره،  ونون ياء أو ونون ألف بزيادة اثنني عىل دلَّ  ما :املثنى

 ومتى ما حذفنا الزيادة من آخره التي هي األلف والنون عاد مفردا. دل عىل اثننيفالزيداِن جاَء الزيداِن،  :مثل

   . الرُجَلنيِ  إىل َوَذَهبُت  ،الَرُجَلنيِ  ورأيُت  ،الَرُجالنِ  حرض :تقولا، وجرً  نصبًا وبالياء ،رفًعا باأللف املثنى ويعرب

  .كذلك بالياء جمروراسم  والثالث بالياء، منصوب به مفعول والثاين باأللف، مرفوع فاعل فاألول

 وأما النون التي يف آخر املثنى فهي عوض عن التنوين يف االسم املفرد.

فهذه األلفاظ األربعة ليست من  ) ِكلتاو ،ِكالو ،اثنتانِ و ،اثنانِ  ( :وهي اإلعراب، يف باملثنى ملحقة ألفاظ أربعة وهناك

  عالمة إعراب املثنى فسامها العلامء بامللحقات. يتاملثنى حقيقة ولكن أعط

 منصوبمفعول به و األوىل، اجلملة يف باأللف مرفوعفاعل  :اثنانف، اثننيِ  إىل وذهبت ،اثننيِ  ورأيُت  ،اثنانِ  جاء: تقول

  ألنه ملحق باملثنى. الثالثة يفكذلك  بالياء جمروراسم و يف الثانية،بالياء 

  .هامَليْ كِ  بالرجلني ومررت هام،َليْ كِ  الرجلني ورأيُت  المها،كِ  الرجالن جاء :وتقول

 الثانية يف بالياء وجمرور ومنصوب األوىل، اجلملة يف باأللف مرفوعوهو  ،يف األمثلة الثالثة للرجلني توكيد :فكالمها

 ألنه ملحق باملثنى. والثالثة

    . السابق املثنى تعريف عليها الينطبق ألهنا وهي ملحقة باملثنى؛

  . املفرد عىل يدالن ومها ال  )قلنا: ( اثن، واثنت الزيادة منهام حذفنا لو ) اثنان واثنتان(  :ومها والثاين فاألول

 .فيهام نون ال)  كال وكلتا (ومها:  والرابع والثالث

  إعراب املثنى أي رشوط. ) اثنني واثنتني ( وال يشرتط إلعراب 

فقد أضفنامها  السابقة األمثلة يف كام ،ضمري إىل نيمضاف كوناي أنإعراب املثنى  إلعراهبامفيشرتط فيهام  ) وكلتا كال ( أماو

 مها ). إىل (

ا    .األلف عىل مقدرة بحركاتإعراب الفتى أي  عرباني فإهنام ظاهر اسم إىل أضيفا إذا أمَّ

 ،املرأتنيِ  كلتا ورأيُت  ،املرأتنيِ  كلتا ْت وجاءَ ، الرجلنيِ  بكال ومررُت  ،الرجلنيِ  كال ورأيُت  ،نيِ الرجل كال اءَ ج: تقول

  .املرأتنيِ  بكلتا ومررُت 

ويف الثاين مفعوالن منصوبان بالفتحة املقدرة يف املثال األول فاعالن مرفوعان بالضمة املقدرة عىل األلف،  :فكال وكلتا

  بالكرسة املقدرة عىل األلف. انعىل األلف، ويف الثالث اسامن جمرور
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 السامل املذكر مجع

 

  .يف آخره نونو ياء أو ونون، واو بزيادة فأكثر ثالثة عىل دلَّ  ما :هومجع املذكر السامل 

 .بالياء جير و وُينَصب بالواو ُيرَفعوهو 

  ، وجاَء املسافروَن، ورأيُت املسافريَن، ومررُت باملسافريَن.ينَ بالزيِد  ومررُت  يَن،الزيِد  ورأيت ،الزيدونَ  جاء تقول:

ويف الثالث اسامن  بالياء،، ويف الثاين مفعوالن منصوبان بالواويف املثال األول فاعالن مرفوعان  واملسافروَن:فالزيدوَن 

  .كذلك بالياء انجمرور

 وأما النون التي يف آخر مجع املذكر السامل فهي عوض عن التنوين يف االسم املفرد.

  ). التأنيث تاء من خالينيِ  ،له صفةً  أو ،عاقل ملذكر َعَلًام  ( كان ما إال اجلمع هذا جيمع وال

  لتوفر الرشوط فيه. الشخص مذكر عاقل ليس يف آخره تاء التأنيث فيجمع مجع مذكر ساملفإنه علم  ) زيد( مثال العلم 

  فال يقال فيهام رُجلوَن وُغالموَن. افإن كان االسم غري علم مثل رجل وغالم فال جيمعان مجع مذكر سامل

  فال يقال فيهام ُسعادوَن، وَزينبوَن. امثل سعاد وزينب فال جيمعان مجع مذكر سامل وإن كان علام ملؤنث

فال يقال فيهام الحقوَن  ااشق اسم لكلب فال جيمعان مجع مذكر سامل، و وكالحق اسم لفرسوإن كان علام ملذكر غري عاقل 

  وواشقوَن.   

فال يقال فيهام  امجع مذكر سامل انة وعبيدة فال جيمعطلح يف آخره تاء التأنيث مثلعلام ملذكر عاقل ولكن إن كان و

   َطلحوَن، وُعبيدوَن.

ليس يف آخره تاء و صفة ملذكر عاقل ( مسافر ) فإنه - ونعني هبا االسم املشتق كاسم الفاعل واملفعول -ومثال الصفة 

     لتوفر الرشوط فيه. االتأنيث فيجمع مجع مذكر سامل

  فال يقال فيهام حائضون، وُمرضعوَن. اومرضع فال جيمعان مجع مذكر سامل فإن كانت الصفة ملؤنث مثل حائض

فال يقال فيهام  افال جيمعان مجع مذكر سامل للجبل صفة، وشاهق صانصفة احل صاهلوإن كانت ملذكر غري عاقل مثل 

  .شاهقونَ ، وصاهلونَ 

عالموَن فال يقال فيهام  امجع مذكر سامل انفال جيمع امةمة وفهّ عّال  تاء التأنيث مثل املذكر عاقل ولكن يف آخرهت وإن كان

  . وفهامونَ 

من لفظه، مثل زيدوَن مفرده زيد، وأن يكون إما علام أو مذكر ال بد أن يكون له واحد  امذكر سامل لكي يكون االسم مجعَ ف

  صفة برشوطهام.

   يتحقق فيها ما يشرتط يف مجع املذكر السامل. مل أنه مع كإعرابه أعربوها األفاظً  جمع املذكر الساملب أحلقوا العرب ولكن

  :األلفاظ تلك ومن
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  .العلمِ  أويل معَ  وَمَشيُت  ،العلمِ  أويل وجالسُت  ،العلمِ  أولو جاء :تقول ) أصحاب بمعنى ( أولو - 1

  ُل يف املفرد، كام أنه ليس علام أو صفة. احد له من لفظه فإنه ال يقال ُأوفيعرب إعراب مجع املذكر السامل مع أنه ال و

ُر  ( :تعاىل قال   .) اْألَْلبَاِب  ِيل وْ ِألُ  َذلَِك َلِذْكَرىيف  إِنَّ  ( :وقال، ) اْلُقْرَبى ُأْوِيل َأن ُيْؤُتوا  ( :وقال)،  اْألَْلبَاِب  ُأْوُلواإِنََّام َيتََذكَّ

  . جمروراسم  والثالث ،به مفعول والثاين ،فاعل فاألول

، وجاَء ثالثوَن رجال رجًال  بعرشين ومررُت  ،رجًال  عرشين ورأيُت  ،رجًال  عرشون جاء :تقول ،تسعني إىل عرشون - 2

  ومررت بثالثني رجال، وهكذا األربعون واخلمسون إىل التسعني. ،ثالثني رجال ورأيُت 

  علام أو صفة.كام أهنا ليست  ألفاظها، من هلا مفرد ال اهنأَ السامل مع إعراب مجع املذكر  تعربف

   األهلَني. إىل وذهبُت  ، األهلنيَ  ورأيُت  ،األهلونَ  جاء :تقول ،أهُلونَ  - 3

  صفة.  وال َعَلام ال أنه ليسإ)  ( أهل وهو وإن كان له مفرد من لفظه وهو

  ). أََبًدا أَْهِليِهمْ إَِىل  ( :وقال ،) َأْهلِيُكمْ ِمْن َأْوَسِط َما ُتطِْعُموَن  ( :وقال )، أَْهُلوَناَشَغَلتْنَا َأْمَواُلنَا وَ  ( :الكريم القرآن ويف

  . اجلر بحرف جمروراسم  والثالث ،به مفعول والثاين ،فاعل األول

  .عجائَب  األَرضنيَ  يف وإنَّ  ،لواسعةٌ  األَرضنيَ  وإنَّ  ،أَرضونَ  ملالعا يف :تقول ،َرضونَ أَ - 4

   .صفة وال َعَلام كام أنه ليسال أنه مؤنث إ)  ض( أرْ  يوهو وإن كان له مفرد من لفظه وه

  .سننيَ  منذُ  ابحرً  رأيت وما البلد، هذا يف سننيَ  وَقضينا نوَن،ِس  علينا َمَضْت  :تقول ،ِسنونَ   -5

   .صفة وال َعَلام ال أنه مؤنث كام أنه ليسإ)  ( َسنَة يوهو وإن كان له مفرد من لفظه وه

يِّنيَ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر َلِفي  (: تعاىل قال وليس مجعا، مفرد فهو ،اجلنة ألعىل اسم وهو، نَ يُّوِعلِّ  -6 َوَما َأْدَراَك َما  ِعلِّ

يُّونَ    ). ِعلِّ

   .عامرٍ  بني من وزيدٌ  ،عامرٍ  بني ورأيُت  ، عامرٍ  َبنُو جاءَ  :تقول  ،َبنُونَ  - 7

  صفة.  وال َعَلام ال أنه ليسإ( ابن )  وهو وإن كان له مفرد من لفظه وهو

ْن َأْزَواِجُكم  ( :وقال )،َبنُونَ  َيْوَم َال َينَفُع َماٌل َوَال  ( :تعاىل قال   .)اْلبَنَِني َأَفَأْصَفاُكْم َربُُّكم بِ  ( :وقال ) َبنِنيَ َوَجَعَل َلُكم مِّ

  وابلَني. هطَل وابلوَن، ورأيُت وابلَني، وغرَق األعداُء يف مجع وابِل وهو املطر الغزير، تقول:  ،وابِلونَ  -8

  وال صفة. لاموهو ليس ع

، ويكون اجلمع باعتبار تعدد العوامل كعامل اإلنس واجلن ، مجع عاَمل وهو كل ما سوى اهللا من املخلوقاتَعاملَونَ  -9

     هللاِ، اهللاُ رُب العاملَني.     العاملَني عبيدٌ  إنَّ واملالئكة، تقول: العاملوَن عبيٌد هللاِ، 

  وال صفة. وهو ليس علام
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  ( رشح النص )

 

  كالزيدوَن فريفُع بالواِو، وجيراِن وينصباِن بالياِء. الساملَ  واملثنى كالزيداِن فريفُع باأللِف، ومجَع املذكرِ 

بَا.   وِكال وِكلتا مَع الضمِري كاملثنى، وكذا اثناِن واثنتاِن مطلًقا وإْن ُركِّ

يُوَن وِشبُْهُه؛ كاجلمِع.وُأولو، وِعرشوَن وأخواُتُه، وَعاملوَن، وَأهلوَن،    ووابِلوَن، وَأَرُضوَن، وِسنُوَن وباُبُه، وَبنوَن، وِعلِّ

.......................................................................................................................  

بالضمة والنصب بالفتحة واجلر بالكرسة هو املثنى ومجع املذكر الباب الثاين والثالث مما خرج عن األصل أعني الرفع 

كالزيدوَن  مجَع املذكر الساملَ ) إال ( و  ( الزيدانِ ) نحو جاَء  املثنى كالزيداِن فريفُع باأللِف  ) إال ( و السامل ويف بياهنام قال: (

 ،مررُت بالزيَديِن والزيِديَن، ورأيُت الزيَديِن والزيِدينَ ) نحو  وجيراِن وينصباِن بالياءِ  ) نحو جاَء الزيدوَن ( فريفُع بالواوِ 

هو أن األصل مستجمع لرشوطه بخالف امللحق به فال بد أن  لحقثم بدأ ببيان امللحقات هبام، والفرق بني األصل وامل

برشط أن يكونا مضافني ) فيعربان إعراب املثنى ولكن  وكِال وِكلتا مَع الضمِري كاملثنى(  يكون قد انخرم فيه رشط أو أكثر

البنتاِن كلتامها، ورأيُت  تإىل ضمري، مثل: جاَء الزيداِن كالمها، ورأيُت الزيديِن كليهام، ومررُت بالزيديِن كليهام، وجاءَ 

البنتِني كلتيهام، ومررُت بالبنتِني كلتيهام، فإن أضيفا إىل اسم ظاهر أعربا باحلركات املقدرة نحو جاَء كال الرجلني وكلتا 

البنتِني، يرفعان بضمة مقدرة وينصبان بفتحة  البنتِني، ورأيُت كال الرجلِني وكلتا البنتِني، ومررُت بكال الرجلني وكلتا

املثنى نحو جاَء إعراب ) يعربان  وكذا اثناِن واثنتانِ )، (  ِكْلتَا اْجلَنَّتَْنيِ آَتْت أُُكَلَها مقدرة وجيران بكرسة مقدرة، قال تعاىل: (

واثنتِني من  رجالِ من ال ، ومررُت باثننيِ واثنتِني من النساءِ  من الرجاِل واثنتاِن من النساِء، ورأيُت اثنِني من الرجالِ اثناِن 

بَا حتى ( ) أي بدون رشط مطلًقا ( النساء ) مع العرشة فيعربان إعراب املثنى نحو جاَء اثنا عرش رجال ورأيت اثني  وإْن ُركِّ

  .امرأةً  ةي عْرشَ ت، ومررُت باثنامرأةً  ةَ ، ورأيُت اثنتي عْرشَ ة امرأةً اثنتا عْرشَ  تعرش رجال، وجاءَ عرش رجال ومررت باثني 

العلم، ورأيُت أويل  نحو جاَء أولو ) وأُولو(  :ملا فرغ من امللحقات باملثنى بدأ بامللحقات بجمع املذكر السامل فقالثم 

) هي وِعرشوَن وأخواُتُه  ليس علام أو صفة (كام أنه ومررت بأويل العلم، وهو ملحق ألنه ال واحد له من لفظه،  ،العلم

ا وعرشيَن عىل عدد نحو جاَء واحٌد وعرشوَن رجال، ورأيت واحدً ثالثون إىل تسعَني، سواء ذكرت لوحدها أو عطفت 

، وإنام عدت هذه األعداد َهَذا َأِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة ) قال تعاىل: ( إِنَّ  رجال،رجال، ومررت بواحٍد وعرشين 

مل ال تكون عرشوَن مجع عرش،  ال واحد هلا من لفظها كام أهنا ليست علام أو صفة، فإن قيل: املحقة بجمع املذكر السامل ألهن

فإذا قلَت قدَم رجاٌل فال بد  ،من مقادير الواحد قلنا إن اجلمع أقله ثالثة ثالثون مجع ثالث، وأربعون مجع أربع وهكذا ؟و

فيلزم أن يكون مدلول  30= 10+10+10فـ  عرشمون ثالثة فأكثر، وحينئذ إذا كانت العرشون مجعا لأن يكون القاد

وأنت تريد ثالثني  قول جاء عرشونتيصح إطالق إحدامها عىل اآلخر ففأي يتساويان يف املقدار  30العرشين هو 

يف املقدار ويصح إطالق أحدمها  12و 40يتساوى ، ف12= 4+4+4، وكذا يكون أربعون= و باطل قطعاوه وبالعكس

  عىل اآلخر وهو باطل.
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العاملوَن عبيٌد هللاِ، إنَّ العاملَني عبيٌد هللاِ، اهللاُ ربُّ العاملَني، وهو ملحق  :، تقول) مجع عاَمل عىل ما اختاره بعضهم وَعاملونَ  (

 ،األهلنيَ  ورأيُت  ،جاء األهلونَ تقول: )  وأَهلونَ  ( الرشوط فيكون ملحقا أي هو مجع مل يستوِف  ألنه ليس بعلم وال صفة

  أي مل يستوف الرشوط. صفة وال َعَلام أنه ليسال إ( أهل)  وهو وإن كان له مفرد من لفظه وهو، األهلنيَ  إىل وذهبُت 

هطَل وابلوَن، ورأيُت وابلَني، وغرَق األعداُء يف وابلَني، وهو ملحق ألنه ) مجع وابل وهو املطر الغزير تقول:  ووابِلونَ  (

ألنه مجع ملؤنث، وألن املفرد مل يسلم من التغيري  ملحق أرضونمؤنثة فوهي  ) مجع أْرض وَأَرُضونَ  ليس بعلم وال صفة (

  ليس بعلم وال صفة. كام أنهض بسكون الراء واجلمع أَرضوَن بفتح الراء، أرْ فعند اجلمع فهو ليس بجمع سامل 

وإن كان له وهو ، سننيَ  منذُ  بحًرا رأيت وما البلد، هذا يف سنَني  وَقضينا ِسنوَن، َمَضْت علينا :تقولمجع َسنَة  )وِسنُوَن ( 

فهو  نيوباب سن) أي  وباُبهُ  ( صفة وال َعَلام كام أنه ليس ومل يسلم من التغيري ال أنه مؤنثإ)  ( َسنَة يمفرد من لفظه وه

ملحق أيضا واملقصود به هو ( كل اسم ثالثي، حذفت المه، وعوض عنها هاء التأنيث، ومل جيمع مجع تكسري ) مثل: َسنَة 

أصوهلا، و ( َسنٌَو ) اسم ثالثي أي عىل ثالثة  إىلوأصلها َسنٌَو بدليل مجعها عىل سنوات فإنه عند اجلمع ترجع األشياء 

عوض عن الواو املحذوفة هباء التأنيث أي تاء ثم حذفت المه أي احلرف الثالث منه وهو الواو فصارت ( َسَن )  ،أحرف

يف الضابط  ةالكلمة مجع تكسري فانطبقت مجيع القيود الواردهذه اللغة مجع )، ومل يرد يف  ة فصارت ( َسنَةالتأنيث املربوط

تقول: هذه سنوَن خداَعاٌت، ورأيُت سنَني خداعاٍت،  امل ألهنا ملحقة بهإعراب مجع املذكر الس حينئذ فتعرب املذكور،

حذفت الواو ُة: اجلزء والقطعة من اليشء، وأصلها ( ِعَضٌو ) ، ومثل: ِعَضة مجعها ِعُضوَن، والِعَض ومررنا بسنَني خداعاٍت 

ِذيَن َجَعُلوا اْلُقرْ  التي هي الم الكلمة وعوض عنها اهلاء ، قال تعاىل: ( آَن ِعِضَني ) أي أهل الكتاب الذين جعلوا القرآن الَّ

فصدقوا بعضه وهو ما وافق أحواهلم وكذبوا بعضه املخالف ألهوائهم مثل نسخ رشيعتهم وإبطال بنوة عيسى هللا أجزاء 

من الناس، وأصلها ( ِعَزٌو )  واجلامعة ومثل: ِعَزة ومجعها ِعُزوَن، والِعَزُة: الفرقةأفاده الشيخ ابن عاشور يف تفسريه.  .تعاىل

َامِل ِعِزينَ َعِن  تعاىل: (قال ء، حذفت الواو التي هي الم الكلمة وعوض عنها اهلا أي أن الذين كفروا  ) اْليَِمِني َوَعِن الشِّ

) مجع ابن  وَبنونَ  ( يسمعون كالمه ويكذبونه ومجاعات حول النبي صىل اهللا عليه وسلم عن يمينه وعن شاملهكانوا فرقا 

أو صفة، تقول: جاء بنو زيٍد، ورأيُت بني زيٍد، ومررُت ببني زيٍد،  قال تعاىل:  علامومل يسلم اجلمع من التغيري كام أنه ليس 

ْنيَا )، ( ( يُونَ  املَْاُل َواْلبَنُوَن ِزينَُة اْحلَيَاِة الدُّ عليوَن ل: تقو) اسم علم عىل مكان يف أعىل اجلنة فهو مفرد وليس بجمع،  وِعلِّ

مثل زيدوَن  واحد مجع سمي به) أي وشبه عليني من كل  وِشبُْههُ  يف عليَني ( ، واألبرارُ ، وإنَّ عليَني لألبرارِ لألبرارِ 

، فهذه يف األصل مجوع، ثم سمي هبا شخص من األشخاص، تقوَل جاَء خلدوَن ورأيَت عبدونَ وسعدوَن و وخلدونَ 

         كجمع املذكر السامل يف اإلعراب. أي أولو وما عطف عليه )كاجلمِع  خلديَن ومررُت بخلديَن، (
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  عارشالدرس ال

 

  السامل املؤنث عمج

 

   .دنْهِ  مجع داتِهنْ   :مثل ،آخرهِ  يف مزيدتني وتاء بألف مجعَ  ما :هومجع املؤنث السامل 

َامَواِت  َخَلَق اهللاُ ( :تعاىل اهللا قال الفتحة، عن نيابةً  بالكرسة ُينَْصب اجلمع وهذا السموات: مفعول به منصوب  ) السَّ

  ط.فق النصب حالة يف األصل عن َخَرَج  وقد ،بالكرسة بدل الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل

ا ه واجلر الرفع حالتي يف أمَّ   .عظيمٌ  أجرٌ  وللقانتاِت  ،عابداٌت  الصاحلاُت : تقول ،بالكرسةجير و بالضمة ُيْرَفع األصل عىل فإنَّ

   . مزيدتني والتاء األلف تكون أن  )بالكرسةِ  نصبه أي(  اإلعراب هذا إعرابه يف طَرت وُيش

تنصب بالفتحة عىل لذا فخرج مثل أبيات وأصوات وأموات فإن التاء فيها أصلية وليست زائدة لوجودها يف املفرد ف

  ، أمواتا: خرب كان منصوب بالفتحة.) َأْمَواًتاَوُكنتُْم  ( :تعاىل قال األصل.

  ما ييل: السامل املؤنث بجمع وأحلقوا

خرب كان منصوب بالكرسة أوالِت:  )، َمحٍْل َفأَنِفُقوا َعَليِْهنَّ  ُأْوَالِت َوإِن ُكنَّ  ( :تعاىل اهللا قال ،صاحبات بمعنى ) والتأُ ( 

  ألنه ملحق بجمع املؤنث السامل.

  .ال واحد هلا من لفظها افتعرب إعراب مجع املؤنث السامل مع أهن

 عات ( اسم بلدة يف الشامرِ وعطيَّات وأذبركات وعرفات  :مثل من األعالم وتاء ألف وآخره مفرًدا كان ماأحلقوا به  وكذا

بجمع أصال ولكنهم أحلقوها بجمع املؤنث السامل للتشابه بينهام بوجود ألف وتاء  تفإن هذه ليس )تعرف اآلن باسم َدْرعا 

  يف اآلخر.

  جاَء بركاٌت، ورأيُت بركاٍت، وسلمُت عىل بركاٍت. :تقول 
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  اخلمسة األفعال

 

 ياء أو ويقومون، تقومون :مثل مجاعة واو أو ويقومان، تقومان :مثل اثنني ألف به اتصل مضارع كل األفعال اخلمسة هي:

  تقومني. :مثل خماَطبة

  .اتقومو وملْ  ،تقوموا ولنْ  ،تقومونَ  أنتم تقول: ،بحذفها وُجتَزم وُتنَصب النون بثبوت ُترَفع وهذه

  

  املعتل اآلخر الفعل املضارع

 

  الفعل املضارع قسامن: 

  مثل نَرص ورضَب وسأَل. ،ما ليس آخره حرف علةصحيح اآلخر وهو: 

  .َيرميو َيدعو وَيرىض :مثل ،) ياء أو األف أو اواو ( علة حرَف  آخره كان ماومعتل اآلخر وهو: 

  املضارع الصحيح اآلخر فعىل األصل: بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالسكون جزما.فأما إعراب 

  ملْ يذَهْب زيٌد.و ،لْن يذهَب زيدٌ و ،تقوُل: يذهُب زيدٌ 

   .ومل يرمِ  ،تقول: زيٌد مل يغُز، ومل يرَض  السكون، عن نيابةً  وأما املضارع املعتل اآلخر فيجزم بحذف آخره

ا   .وينصب بالفتحة بالضمة ُيْرَفع األصل عىل فإنَّه لنصبوا حالتي الرفع يف أمَّ

  يرمي.و ،يغزو، ويرىض: زيٌد تقولوتكون الضمة مقدرة دائام، 

   .يرمَي ولْن  ،يرىض لْن يغزَو، ولنْ ، تقول: زيٌد والفتحة مقدرة مع األلف فقط
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 اإلعراب التقديري

  اإلعراب إما ظاهري، أو تقديري، أو حميل.

ما كان بحركات مقدرة عىل ، مثل جاَء زيٌد، والتقديري: املعربة الكلامت أواخر عىل بحركات ملفوظة كان ما :فالظاهري

  مثل: هؤالِء َيُقْمَن. ،املبنية واألفعال األسامء يف ما يكون، مثل: جاَء الفتى، واملحيل: أواخر الكلامت املعربة

  مجيع احلركات ( الضمة والفتحة والكرسة )، وإما أن يقدر بعضها.ثم إن اإلعراب التقديري إما أن تقدر فيه 

  : تقدير مجيع احلركات ويكون يف موضعني:أوال

رما كان آخره ألًفا الزمةوهو:  االسم املقصور -1  احلركات مجيعُ  األلف عىل ، أي ثابتة مثل الفتى واهلدى والعصا َفتُقدَّ

  . بالفتى ومررُت  ،الفتى ورأيُت  ،الفتى جاءَ  :تقول ،ساكنة أبًدا أللفا ألنَّ  باحلركات النُطِق  تعذر أي ،للتعذر

 .كذلك بكرسة جمرورٌ  والثالث ،كذلك بفتحة منصوٌب  والثاين ،للتعذر األلف عىل مقدرة بضمة مرفوع فاألول

 يكون أن تستدعي األهنَّ  مع ياء املتكلم؛ ، مثل صديقي، كتايب، بلدي، وإنام تقدر احلركاتاملتكلم ياء إىل املضاف االسم -2

 ورأيُت  ي،صديقِ  حرض :ال يمكن أن يتحمل حركتني يف آن واحد، تقولواحلرف الواحد  مكسوًرا، قبلها احلرف الذي

  ي.ومررُت بصديقِ  ي،صديقِ 

( أي اشتغال القاف بالكرسة التي  لالشتغال الياء ( أي القاف ) قبل ما عىل مقدرة بضمة مرفوعٌ فاعل  األول يف فصديقي

 كذلك. مقدرة بكرسة جمروراسم الثالث يف و كذلك، مقدرة بفتحة منصوب به مفعول الثاينيف و ،استدعتها الياء )

   :مواضع ثالثة يف ويكون احلركات، بعض : تقديرثانيا 

رمثل  ،قبلها ما امكسورً  ياءً  آِخُرهُ  كان ما وهو: ،املنقوص االسم -1   الضمة فيه القاِيض، والساِعي، واهلاِدي، وهذا ُتقدَّ

 .القاِيض  إىل وذهبت ،القاِيض  جاء :تقول ،مكسورةأو  ضمومةم بالياء النطق ثقل أي للثقل، فقط والكرسة

  .كذلك الياء عىل مقدرة بكرسة اسم جمرور والثاين ،للثقل الياء مقدرة عىل بضمة مرفوعٌ  فاعٌل  فاألول

ا   مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة عىل آخره.   فالقايض: ،القاَيض  رأيُت  تقول: ا،خلفته آخره عىل فتظهرالفتحة  أمَّ

رُ  وهذا، مثل خيشى، يسعى، يرىض، فبأل املنتهي املضارعالفعل  - 2  ؛هبام النطق لتعذر فقط والفتحة الضمة آخره عىل ُتقدَّ

 عن جمردٌ  األول العدَو، فالفعل خيشى ولن ،اهللاَ خيشى زيدٌ  :تقول ألن األلف ساكنة أبدا ال حتتمل احلركات كام سبق،

   كذلك. مقدرة فتحة نصبه وعالمة بلن منصوٌب  والثاين، للتعذر آخره عىل مقدرة بضمة مرفوع وهو ،واجلازم الناصب

ا ، وهو فعل مضارع جمزوم بحذف َربَّهُ  إال زيدٌ  خيَش  مل :تقول فإعرابه ظاهري، منه العلة حذف حرفيف اجلزم حالة يف أمَّ

 آخره. 

 يدعو زيدٌ  :تقول ،للثقل عليهام تقدر الضمة فإنَّ مثل: يدعو، يغزو، يصيل، يميش  ،ياء أو بواو املنتهي املضارع الفعل -3

   .مقدرة للثقل ضمة رفعهام وعالمة ،واجلازم عن الناصب لتجردمها مرفوعان ويصيل يدعو فالفعالن ،له ويصيلِّ  ربَّه

ا    سالَحه. ُيلِقَي  ولن ،هخصمَ  زيدٌ  يدعوَ  لن :مثل خلّفتها آخرمها عىل تظهر الفتحة النصب فإن حالة يف أمَّ

ا   سالَحه. ُيلِق  ومل صَمه،خ زيدٌ  يدعُ  مل :لفظيا ال تقديريا تقول اإلعرابحتذفان أي يكون  والياء الواو فإنَّ  اجلزم حالة يف وأمَّ
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  ) رشح النص(  

 

َي بِه منهام؛ فينصُب بالكرسِة نحوُ ، وما وأُوالَت    ، وأَصطفى البناِت.السمواِت  اهللاُ : خلَق ُمجَِع بألٍف وتاٍء مزيدتِني، وما ُسمِّ

  بأفضِلكم. :نحوُ  : باألفضِل، أو اإلضافةِ : بأفضَل منُه، إال مَع أْل نحوُ بالفتحِة نحوُ  فيجرُ  وما ال ينِرصُف 

 َتفعالِن وَتفعلوَن بالياء والتاء فيهام، وتفعلَني، فرتفع بثبوت النون، وجتزم وتنصب بحذفها، نحوُ  :واألمثلَة اخلمسَة وهي

ْ َتْفَعُلوا َوَلن َتْفَعُلوا(   ). َفإِن ملَّ

  مل يغُز ومل خيَش ومل يرِم. :، نحوُ هِ آخرِ  بحذِف  فيجزمُ  والفعَل املضارَع املعتلَّ اآلخرِ 

ُر  ى الثاِين ِيف َنْحِو ُغال اْحلَرَكاِت مجيُع فصٌل: ُتَقدَّ ى  ِمي، واْلَفتَى َوُيَسمَّ ُة ِيف َنْحِو الَقاِيض، َوُيَسمَّ ُة َواْلَكْرسَ مَّ َمْقُصوًرا، َوالضَّ

ُة ِيف َنْحِو َيْدعُ  مَّ ُة َواْلَفتَْحُة ِيف َنْحِو َخيَْشى، َوالضَّ مَّ يف َنْحِو إِنَّ القاِيضَ َلْن َيْقِيضَ َوَلْن و َوَيْقِيض، وَتْظَهُر الَفتَْحُة َمنُْقوًصا، َوالضَّ

   َيْدُعَو.

.......................................................................................................................  

 ابجمع املؤنث السامل ألهن ةحقلم يبمعنى صاحبات وه ) ُأوالَت  (ة لفظإال  )و يف مجع املؤنث السامل فقال: ( يتكلم رشع 

وما ُمجَِع بألٍف وتاٍء (  أوالُت الديِن، ورأيُت أوالِت الديِن، ومررُت بأوالِت الدينِ  تتقول: جاءَ  امن لفظه اال مفرد هل

عىل مها أصلية أي موجودة يف املفرد فإنه ينصب بالكرسة احدإواحرتز باملزيدتني عام إذا كانت  نحو هندات،)  مزيدتنيِ 

، قال تعاىل: ( وكنتم ايف املفرد فيكون مجع تكسري ال مجع مؤنث سامل األصل، مثل أموات مجع ميت، فإن التاء موجودة

 ) يـتلك الياء هي بعينها التي يف املفرد ( قاضفحتركت الياء وانفتح ما قبلها فصار قضاة،  ةٌ يَ أصله قَض ومثل: ُقَضاة  أمواًتا )

  فينصب بالفتحة عىل األصل تقول: رأيُت قضاًة. افال يكون مجع مؤنث ساملاملفرد  ىلعفال تكون األلف زائدة 

َي بِه منهام ( أي األعالم املنتهية بألف وما مجع بألف وتاء مزيديتني،  ،أوالت ةلفظ) أي واالسم الذي سمي به من  وما ُسمِّ

لو فرضنا أن أحدا سمى ابنته أوالت فيكون  أوالت اسم امرأة أيوتاء فإهنا من امللحقات بجمع املؤنث السامل مثل: 

 أيُت أوالٍت مرسعًة، ومررُت بأوالٍت مرسعًة، ور ْت أوالٌت السامل ألنه مفرد وليس مجعا تقول: جاء ؤنثملحقا بجمع امل

، يكون ملحقا بجمع املؤنث السامل ألنه مفرد وليس مجعا تقول: جاءْت زينباٌت إذا سمي به امرأة مرسعٍة، ومثل: زينبات 

  ورأيُت زينباٍت، ومررُت بزينباٍت، وكذلك عنايات وعطيات وعرفات وأذرعات.

َامَواِت َواألَْرَض بِاْحلَقِّ  قال تعاىل: () السمواِت  اهللاُ نحو: خلَق  ( بدل الفتحة )  فينصُب بالكرسةِ  ( ِذي َخَلَق السَّ       .)َوُهَو الَّ

والبنات مجع بنت، وهنا إشكال وهو أن التاء موجودة يف  اْلبَنَاِت َعَىل اْلبَنَِني )أَْصطََفى  ) قال تعاىل: (وأَصطفى البناِت  (

للتخفيف ألن  ٌو فحذفت الواونْت هو بِ نْ واجلواب هو أن أصل بِ ؟  امجع مؤنث سامل تليس البنات أنفاملفروض املفرد 

فالتاء هذه ليست حرفا أصليا من بنية الكلمة، ثم ملا  ،عنهاالتاء  توعوضوجود واو يف آخر االسم يسبب ثقال يف النطق به 

تمع يف االسم عالمتا تأنيث فقيل بنات، كام حذفت التاء من فاطمة جيحذفت منها التاء كي ال  اأريد مجعها مجع مؤنث سامل

من قولك مررُت  ) نهُ بأفضَل مِ  بالفتحِة نحو فيجُر  ما ال ينِرصُف  إال ( ) و ( وقيل فاطامت كي ال جتتمع عالمتا تأنيث.
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أكرم، أحكم، أكرب ممنوع  ،التفضيل مثل: أفضل، أعلم اسمألن  ؛فأفضل جر بالفتحة ألنه اسم غري منرصف ،بأفضَل منه

الذي ال ينرصف إذا دخلت ) يقصد أن االسم  بأفضلِكم نحو اإلضافةِ  ) مع (إال مَع أْل نحو: باألفضِل، أو من الرصف ( 

، وبأفضِلكم، قال تعاىل: منه بعده رجع إىل األصل وهو اجلر بالكرسة نحو مررُت باألفضلِ عليه أل أو أضيف إىل اسم 

ولكنه جر بالكرسة حني دخلت عليه أل، وقال تعاىل:  ،منرصفمجع تكسري غري  ) فمساجد َوَأنتُْم َعاكُِفوَن ِيف املََْساِجدِ (

نَساَن ِيف َأْحَسِن َتْقِويمٍ ( لكنه جر بالكرسة ألنه أضيف إىل  ةفاملفروض أن جير بالفتح فأحسن أفعل تفضيل)  َلَقْد َخَلْقنَا اْإلِ

ذكروا أن التعبري باألمثلة اخلمسة أوىل من التعبري باألفعال اخلمسة ألهنا ليست  قد ) األمثلَة اخلمسةَ (  إال)  و(  تقويم.

وهي َتفعالِن  ( فعالأفعاال مخسة معينة كام هو احلال يف األسامء اخلمسة بل هي صيغ يندرج حتتها ما ال حرص له من األ

وتفعلَني، فرتفع بثبوت يفعالِن وتفعالِن، ويفعلوَن وتفعلوَن (  :فنحصل عىل أربع صيغ ) وَتفعلوَن بالياء والتاء فيهام

        النصب.واجلزم يف  بحذف النون ) فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا :النون، وجتزم وتنصب بحذفها، نحو

 ) ومل يرمِ  أصله خيشى ()  ومل خيَش  ) أصله يغزو (مل يغُز  لَّ اآلخِر فيجزم بحذف آخره، نحوُ الفعَل املضارَع املعت(  ) إال و( 

  .الفتحةينصب بوضمة الواخلروج عن األصل يف حالة اجلزم فقط أما يف الرفع والنصب فعىل األصل يرفع ب ،أصله يرمي

ُر  ) يف بيان اإلعراب املقدر ( فصٌل هذا (  ) أي مما أضيف  ِميِيف َنْحِو ُغال ) الضمة والفتحة والكرسة ( مجيُع احلركاِت ُتَقدَّ

ى الثاِين ) أي مما كان مقصورا (  واْلَفتَىإيل ياء املتكلم (  ) وهو كل اسم معرب آخره ألف  َمْقُصوًرا) وهو الفتى (  َوُيَسمَّ

زيٍد، فإن األلف فيه ليست الزمة بل جيء هبا يف  ارأيُت أب :الزمة، واحرتزنا باأللف الالزمة عن األلف غري الالزمة مثل

ى صب فقط فلذا ال يكون ( أبا ) مقصورا وال يعرب باحلركات املقدرة ( حالة الن ُة ِيف َنْحِو الَقاِيض، َوُيَسمَّ ُة َواْلَكْرسَ مَّ َوالضَّ

 :مثل ،وهو كل اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها، واحرتزنا بالياء الالزمة عن الياء غري الالزمة ) َمنُْقوًصا

اء فيه ليست الزمة بل جيء هبا يف حالة اجلر فقط فلذا ال يكون ( أيب ) منقوصا وال يعرب مررُت بأيب زيٍد فإن الي

يعرب باحلركات الظاهرة وواحرتزنا بمكسور ما قبلها عن غري املكسور فال يكون مقصورا مثل ظَبْي  ،باحلركات املقدرة

ُة َواْلَفتَْحُة ِيف َنْحِو َخيَْشى  ٍي (بظبْ  يًا ومررتٌي ورأيت ظبْ قول: هذا ظبْ تألن الباء التي قبل الياء ساكنة،  مَّ ) أي من كل َوالضَّ

ُة مضارع معتل باأللف فتقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر، وأما يف حالة اجلزم فيكون بحذف آخره نحو مل خيَش (  مَّ َوالضَّ

، والفرق بني التعذر والثقل هو مة فقط للثقل) أي من كل مضارع معتل بالواو أو الياء، فتقدر الض ِيف َنْحِو َيْدعو َوَيْقِيض 

أنه يف التعذر يستحيل ظهور احلركة ولكن يف الثقل يمكن أن نظهرها كأن نقول املؤمُن يقُيض باحلِق، ولكنها ثقيلة عىل 

يف االسم املقصور أي )  ُعوَ يف َنْحِو إِنَّ القاِيضَ َلْن َيْقِيضَ َوَلْن َيدْ  ) خلفتها ( وَتْظَهُر الَفتَْحةُ  ( اللسان فحذفها العرب

  بالواو نحو يدعو.   كالقايض واملضارع املعتل بالياء نحو يقيض واملعتل 
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  ادي عرشالدرس احل

 

  عالمات اإلعراب

 

أن املعربات ثامنية هي: االسم املفرد، ومجع التكسري، واألسامء الستة، واملثنى، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث  سبق

  .كي يسهل حفظها يف موضع واحد، ونريد أن نجمع عالمات اإلعراب السامل، واألفعال اخلمسة، والفعل املضارع

  ). والنون، واأللف، والواو، الضمةفللرفع أربع عالمات: ( 

مجع التكسري  -2االسم املفرد سواء أكان منرصفا أم غري منرصف،  -1 : فالضمة تكون عالمة للرفع يف أربعة مواضع

الفعل املضارع الذي مل تتصل به نونا التوكيد أو نون  - 4مجع املؤنث السامل،  - 3، سواء أكان منرصفا أم غري منرصف

  مجع املذكر السامل. -2األسامء الستة،  -1 واو تكون عالمة للرفع يف موضعني:وال .لنسوة ومل يكن من األفعال اخلمسةا

  والنون تكون عالمة للرفع يف موضع واحد هو األفعال اخلمسة. .واأللف تكون عالمة للرفع يف موضع واحد هو املثنى

  ). وحذف النون، والياء، والكرسة، واأللف، الفتحةوللنصب مخس عالمات: ( 

مجع التكسري  -2االسم املفرد سواء أكان منرصفا أم غري منرصف،  -1 عالمة للنصب يف ثالثة مواضع: فالفتحة تكون

الفعل املضارع الذي مل تتصل به نونا التوكيد أو نون النسوة ومل يكن من األفعال  -3، سواء أكان منرصفا أم غري منرصف 

والكرسة تكون عالمة للنصب يف موضع واحد  .ء الستةواأللف تكون عالمة للنصب يف موضع واحد هو األسام .اخلمسة

  مجع املذكر السامل. -2املثنى،  - 1 والياء تكون عالمة للنصب يف موضعني: .هو مجع املؤنث السامل

  وحذف النون يكون عالمة للنصب يف موضع واحد هو األفعال اخلمسة.

   .) والفتحة، والياء، الكرسةوللجر ثالث عالمات: ( 

مجع املؤنث  -3مجع التكسري املنرصف،  -2االسم املفرد املنرصف،  - 1 تكون عالمة للجر يف ثالثة مواضع:فالكرسة 

  مجع املذكر السامل. - 3، املثنى  -2، األسامء الستة  -1 :اضعموثالثة والياء تكون عالمة للجر يف  .السامل

  مجع التكسري غري املنرصف. -2املنرصف، االسم املفرد غري  - 1 والفتحة تكون عالمة للجر يف موضعني:

   ). واحلذف، السكون وللجزم عالمتان: (

فالسكون يكون عالمة للجزم يف موضع واحد هو الفعل املضارع الصحيح اآلخر الذي مل تتصل به نونا التوكيد أو نون 

  النسوة ومل يكن من األفعال اخلمسة.

 املضارع املعتل اآلخر الذي مل تتصل به نونا التوكيد أو نون النسوة.الفعل  -1 واحلذف يكون عالمة للجزم يف موضعني:

  األفعال اخلمسة. -2

  : ما أحلق باملثنى ومجع املذكر السامل ومجع املؤنث السامل يعرب إعرابه.تنبيه
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  نواصب املضارع

 

  الفعل املضارع إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا.

  ومن نون النسوة. ،التوكيد املبارشةفيعرب متى ما خال من نون 

  وله ثالث حاالت: الرفع، والنصب، واجلزم.

  فريفع إذا جترد من النواصب واجلوازم، وينصب إذا سبقه ناصب، وجيزم إذا سبقه جازم.

    ).َكْي  َأْن ،إَِذْن، َلْن، ( ونواصب املضارع أربعة أحرف هي: 

  .َلنْ أوال: 

ْذَهَب لزيٍد، أي ينتفي ذهايب لزيد يف الزمن نفي احلدث يف الزمن املستقبل، مثل: لْن أَ فيد تنفي واستقبال، أي حرف  يوه

  .حلال واالستقبال فإذا دخلت عليه لْن عينته للمستقبلااملستقبل كغد أو بعد غد، فاملضارع حيتمل 

َح لَ  قال تعاىل: ( ْربَ مبني عىل السكون، نربَح: فعل مضارع ناقص  واستقبال َلْن: حرف نصب ونفي َعَليِْه َعاِكِفَني ) ن نَّ

عاكفَني: خرب عليه: جار وجمرور، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، واسمه ضمري مسترت تقديره نحن، 

  نربح منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل، والنون: عوض عن التنوين يف االسم املفرد.

  بال رشط. ضارع دائامملاوهذا احلرف مالزم لنصب 

  .إَِذنْ  ثانيا:

  ، فتقول: إَذْن أُْكِرَمَك.إن شاء اهللا ، أي تقع جوابا لكالم قبلها يقال لك: سأزوُرَك غًداحرف جواب يوه

  ويشرتط لنصب املضارع هبا ثالثة رشوط:

  ن أريد به احلال رفع املضارع بعدها.، فإأن يراد باملضارع االستقبال ال احلال -1

َك ألن املراد به احلال فإن الظن لو قال لك شخص إين أحبَُّك، فقلَت: إَذْن أظنَُّك صادًقا، رفعت الفعل املضارع أظنُّمثال:  

  بخالف لو قال لك: سأزورَك فقلَت له: إذْن أكرَمَك، فإن اإلكرام سيقع يف املستقبل. ،بصدقه واقع يف احلال

  رفع املضارع بعدها. -لفظ قبلها عليها بأن تقدم -اجلواب ، فإن مل تتصدر أن تقع إَذْن يف صدر اجلواب -2

كلمة  إذنْ ألنه قد تقدم عىل  ؛، فقلَت: إين إَذْن أكرُمَك، رفعت الفعل املضارع أكرُمكزوركَ مثال: لو قال لك شخص سأ

  لم تتصدر إَذْن مجلة اجلواب.ف إين

  املضارع بعدها. ، فإن فصل فاصل بينهام رفعأن ال يفصل بينها وبني الفعل فاصل -3

بني إذن ، فقلَت: إَذْن إين أكرُمَك، رفعت الفعل املضارع أكرُمك ألنه قد فصل سأزوركَ  مثال: لو قال لك شخص

ود القسم بني نصبت املضارع ومل يرض وج ،القسم فلو قلَت له: إذْن واهللاِ أكرَمَك ب غتفر الفصلولكن ي ،كلمة إينوأكرمك 

  .إذْن واملضارع

  أي ال تعمل النصب. ،حرف جواب مهمل :رشط من رشوط نصبها قيل عنهاومتى ما فقد 
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  لثاين عرشالدرس ا

 

  تكملة نواصب املضارع

  

  .املصدرية أنْ  ثالثا:

+ أساعَد ) ينصهران وخيرج منهام مصدر،  ، فهنا ( أنْ تقول: أردُت أن أساِعَدكَ  ،التي تؤول مع ما بعدها بمصدروهي: 

تَك، ويكون لنا إعرابان، األول ألن واملضارع، ومصدر أساعد هو مساعدة، فيكون تأويل الكالم هو: أردُت مساعدَ 

  نقول يف إعراب اجلملة السابقة: ،حسب موقعه يف اجلملة وإعرابه ،والثاين للمصدر الذي خرج منهام

لسكون، والتاء: ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل، أْن: حرف مصدري أرْدُت: فعل ماض مبني عىل ا

ناصب مبني عىل السكون، ُأساعَد: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت 

تأويل مصدر مفعول يف ه : ضمري متصل مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعول به، وأْن وما دخلت عليوالكافتقديره أنا، 

  به منصوب للفعل أردُت. 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، أْن: حرف مصدري ناصب،  جيُب:، تهدَ جت أنْ  ُب ومثل: جي

جتتهَد: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، وأن وما دخلت 

  للفعل جيب، والتأويل: جيُب اجتهاُدَك. فاعلهو مصدر تأويل عليه ب

قال تعاىل: ( َوأَْن تَُصوُموا َخْريٌ َلُكْم ) َأْن: حرف مصدري ناصب، تصوموا: فعل مضارع منصوب بحذف النون، والواو 

  وصوُمكم خٌري لكْم.فاعل، وأن وما دخلت عليه بتأويل مصدر هو مبتدأ مرفوع، وخٌري خرب، ولكم جار وجمرور والتأويل 

  تشتبُه بـ ( َأنَّ ) بعد ختفيفها، بيانه:ثم إنَّ ( أَْن ) قد 

نحو: سمعُت أنَّ زيًدا  من املعلوم أن ( َأنَّ ) حرف يدخل عىل املبتدأ واخلرب فينصب األول اسام له ويرفع الثاين خربا له

أَْن ) فحينئذ يقع اشتباه بني ( َأْن ) التي هي من  النون املفتوحة فتصري ( منها ذفحت، وجيوز فيها أن ختفف أي مسافرٌ 

  فكيف نميز بينهام ؟ وترفع اخلرب نواصب الفعل املضارع، وبني ( أَْن ) املخففة التي تنصب االسم

  اجلواب هو: أن لـ ( أَْن ) ثالث حاالت:و

   خمففة من الثقيلة.ع الواقع بعدها ألهنا رفع املضار بجوأيقَن في تبنيَ علَم و مثل إذا وقعْت بعد ما يدل عىل يقنياألوىل: 

تقدم عليها فعل يدل عىل اليقني وهو علم، فيتعني أن تكون ( أَْن ) خمففة من  ) أنْ  (علمُت َأْن سيقوُم زيٌد، فهنا  مثل:

مرفوعا، فنعرب: أْن: حرف خمفف من أنَّ الثقيلة ينصب االسم ويرفع  واملضارع الثقيلة ويكون اسمها ضمريا حمذوفا

، فاألصل هو علمُت  اخلرب، واسمها ضمري حمذوف أي علمُت َأْنُه سيقوُم زيٌد، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب لـ ( َأْن )

  أنَُّه سيقوُم زيٍد، ثم خففت أن وحذف اسمها الضمري. 
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ز وجي، ووهو األرجح أن تعترب ناصبة للمضارعمثل: ظن وحسب وخال، فيجوز  ل عىل الظنإذا وقعت بعد ما يدالثانية: 

مثل: حسبُت أْن سيقوَم زيٌد، فهنا أْن حرف مصدري ناصب بدليل  ،أن تعترب خمففة من الثقيلة فريتفع املضارع بعدها

 ااسمها ضمرييكون ففة من الثقيلة ونصب املضارع بعدها، وجيوز أن نقول: حسبُت أْن سيقوُم زيٌد، وهنا اعتربناها خم

ُه سيقوُم زيٍد.، واجلملة بعدها يف حمل رفع خرباحمذوف   ، واألصل: حسبُت َأنَّ

  فحينئذ تكون مصدرية ناصبة، مثل: أرجو أْن تقرَأ الدرَس جيدا. أن ال يتقدم عليها ما يدل عىل اليقني أو الظنالثالثة: 

  .املصدرية ْي كَ  -4

  ، والتأويل: زرُتَك الستشارتَِك. زرُتَك لكي أستشَريكَ  :، تقولما بعدها بمصدرالتي تؤول مع وهي: 

  نوعان: هيو

  .مصدرية ناصبة -1

  .حرف جر -2

  وإليك البيان:

ب املضارع كي فإهنا حينئذ تكون مصدرية ناصبة مثل: زرُتَك لكي أستشَريَك، فهنا كي تنِص  عىل إذا تقدمت الالم اجلارة

  النواصب.عد من يكون اسام جمرورا بالالم وهذه هي التي ت ك واملصدرجئتك الستشارتِ  والتأويلوتنسبك معه بمصدر 

هي وإن كانت حمذوفة إال أهنا منوية فحينئذ تكون كي مصدرية  :الالم أي نقول قدرَ نأن  :فيجوز عليها وإذا مل تتقدم الالم

كام  وإعراهبا ،لكي أستشريك ناصبة مثل: جئتك كي أستشريك، فهنا مل تتقدم الالم عىل كي فلنا أن ننوهيا ويكون التقدير

  تقدم.

مسترتة تقوم  توجد أنْ أي  -  بأن مضمرة ااملضارع بعدها منصوبيكون أن ال ننوهيا فحينئذ تكون كي حرف جر و جيوزو

  بكي. اواملصدر املؤول من أن املضمرة والفعل بعدها بتأويل مصدر يكون اسام جمرور - بنصب الفعل املضارع

 ،مسترت تقديره أناضمري والفاعل  ،: كي: حرف جر مبني عىل السكون، أستشَري فعل مضارع منصوب بأن مضمرةعربفن

والتأويل جئتك  ،واملصدر املنسبك من أن املضمرة والفعل املضارع أستشري بتأويل مصدر جمرور بكي ،والكاف مفعول به

  ، أي الستشارتَك فإن كي هنا حرف يفيد التعليل كالالم.كي استشارتَِك 

  يف اللفظ. غري ظاهر فاتضح أن ( أْن ) هي احلرف الوحيد من بني النواصب الذي يمكن أن ينصب املضارع مع كونه

  كي ال تغضَب.لعملها مثل: جئتَك  يففال يؤثر ) ال ( كي قد يفصل بينها وبني املضارع حرف النفي إنَّ ثم 

) وإعراهبا: الالم: حرف جر، كي: مصدرية ناصبة، ال حرف نفي، تأسوا: فعل  َعَىل َما َفاَتُكمْ  َكيَْال َتْأَسْوالِ  قال تعاىل: (

وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو فاعل، وكي وما دخلت عليه بتأويل  بكي مضارع منصوب

  يستقيم املعنى. أن من أجلقد جعلنا ال النافية بمعنى عدم وكم عىل ما فاتكم، اوالتأويل لعدم أس ،لالمبامصدر جمرور 
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  ) رشح النص( 

 

  وجازٍم، نحُو: يقوُم زيٌد.فصٌل: ُيرفُع املضارُع خاليًا من ناصٍب 

َح، وبكَ  ِة نحوُ رِ ْي املصدَ وُينصُب بَلْن نحُو: َلْن َنْربَ َرًة وهَو ُمْستَْقبٌَل ُمتَِّصٌل أَْو منفِصٌل بَِقَسٍم،  :يَّ لَِكيَْال َتأَسْوا، وبإَذْن ُمَصدَّ

ةِ نحُو: إَِذْن ُأْكِرَمَك، وإَذْن واهللاِ نرِميَُهْم بِحرٍب، وبَأْن ا َم أْن لِ َر ِيل، ما مل ُتسبَْق بعلٍم نحُو: عَ ْغفِ ظاهرًة نحُو: َأْن يَ  ملصدِريَّ

  وا أْن ال تكوَن فتنٌة.: وَحِسبُ نُكْم َمْرَىض، فإن ُسبَِقْت بظنٍّ فوجهاِن نحوُ سيكوُن مِ 

.......................................................................................................................  

فصٌل: ُيرفُع املضارُع خاليًا من  ن حاالت إعراب الفعل املضارع أي متى يرفع ومتى ينصب ومتى جيزم فقال: (ابدأ ببي

) أي يرفع املضارع متى ما جترد من ناصب أو جازم، ويكون عامل رفعه هو جترده منهام،  زيدٌ وجازٍم، نحُو: يقوُم ناصٍب 

ذهب هو لْن، وإذا قلنا: ملْ َأذهْب، فالذي جزمه هو ملْ، وإذا قلنا: َأذَهُب، فام الذي رفعه أفإذا قلنا: لْن أذهَب، فالذي نصب 

واخللو أمٌر معنوي يعرف بالعقل، فظهر أن  اجلواب: هو جترده من النواصب واجلوازم وهذا التجرد ؟ وال يشء قبله

  العوامل لفظية مثل: لْن، وملْ وهي األكثر، ومعنوية مثل: عامل رفع الفعل املضارع فإنه جترده عن الناصب واجلازم.

َح  بَلْن نحُو: َلنْ ) املضارُع ( وُينصُب  ثم بدأ بالنواصب فقال: ( َح َعَليِْه َعاِكِفَني ) َلْن: حرف نصب  ) َنْربَ ْربَ قال تعاىل: ( َلن نَّ

  ونفي واستقبال، نربَح: فعل مضارع ناقص منصوب ، واسمه ضمري مسترت تقديره نحن، عاكفَني: خرب نربح منصوب.

ِة نحُو لَِكيَْال َتأَسْوارِ وبكْي املصدَ  ( الالم: حرف جر، كي:  ) َعَىل َما َفاَتُكْم َوَال َتْفَرُحوا بَِام آَتاُكمْ لَِكيَْال َتْأَسْوا  ) قال تعاىل: ( يَّ

والواو فاعل، وكي وما دخلت عليه بتأويل  ،مصدرية ناصبة، ال حرف نفي، تأسوا: فعل مضارع منصوب بحذف النون

ع ما بعدها بمصدر، وإنام م والتأويل لعدم أساكم عىل ما فاتكم، وكي املصدرية هي: التي تؤول مبالالمصدر اسم جمرور 

املضارع يكون و ،ي حرف جر بمنزلة الالمهتكون كذلك إذا سبقت بالالم لفظا أو تقديرا، فإن مل تسبق هبا لفظا أو تقديرا ف

َرةً  ( بينها بقوله: ) وإنام تنصب برشوط وبإَذنْ  مضمرة ( بأنْ  امنصوب ) هذا هو الرشط األول وهو أن تتصدر اجلواب  ُمَصدَّ

) ُمتَِّصٌل  ) أي دال عىل االستقبال وهذا هو الرشط الثاين ( ُمْستَْقبٌَل  ) أي املضارع الذي يليها (وهَو وال يسبقها يشء ( 

مثايل االتصال وقد أشار إىل وهذا هو الرشط الثالث واألخري  )  بَِقَسمٍ  ) عنها (أَْو منفِصٌل  ( ذلك املضارع بإذن بال فاصل

مستقبل بالنسبة ، فاإلكرام إن شاَء اهللا َك غدايف جواب من قال لك مثال: سأزورُ  ) نحُو: إَِذْن أُْكِرَمَك  واالنفصال بقوله (

إذن أكرَمَك، وقد وقعت إذْن يف صدِر جوابَِك، ومل يفصل بينها وبني الفعل ( ُأكرَم ) فاصل، فإن فقد رشط من  :لقولك

وهو ) هذا مثال الفصل بالقسم  وإَذْن واهللاِ نرِميَُهْم بِحرٍب  لرشوط املذكورة وجب رفع املضارع وتكون إذْن مهملة (ا

شطر بيت منسوب حلسان بن ثابت ريض اهللا عنه ومتامه: ُتشيُب الطفَل من قبِل املشيِب، والشاهد فيه هو أنه قد نصب 

  واهللاِ.الفعل نرمي بإذن مع وجود الفصل بلفظ 
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 :ولذا قال بعدها بمصدر، وهي تنصب ظاهرة ملفوظة، ومقدرة غري ملفوظة) وهي التي تؤول مع ما  وبَأْن املصدِريَّةِ ( 

يِن ) ) قال تعاىل: ( َر ِيل ْغفِ ظاهرًة نحُو: َأْن يَ ( ِذي َأْطَمُع َأن َيْغِفَر ِيل َخطِيئَتِي َيْوَم الدِّ فهنا الفعل يغفر منصوب بأن ظاهرة  َوالَّ

) ألهنا إن سبقت بلفظ يدل  نُكْم َمْرَىض َم أْن سيكوُن مِ لِ ما مل ُتسبَْق بعلٍم نحُو: عَ  ( ناصبة للمضارعملفوظة، وإنام تكون 

منكم  سيكونُ  هُ األصل هو علم أنَّ  ،مرىض سيكونُ  علَم أنْ  :عىل العلم كعلم وأيقن فإهنا تكون خمففة من الثقيلة فقوله تعاىل

، وإعراهبا: علَم: فعل ماض مبني عىل وحذف الضمري الذي هو اسمها ثم خففت أن بحذف نوهنا املفتوحة ،مرىض

من الثقيلة تنصب االسم وترفع اخلرب، واسمها ضمري  ةالفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل اهللا، َأْن: خمفف

سيكون منكم مرىض: السني: حرف استقبال مبني عىل الفتح، يكوُن:  هو: الأي علم أنه أي علم أن الشأن واحل ذوفحم

فعل مضارع ناقص مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، ِمْن: حرف جر مبني عىل السكون، والكاف: ضمري 

دم، مرىض: اسم متصل مبني عىل الضم يف حمل جر، وامليم: حرف دال عىل اجلمع، واجلار واملجرور يف حمل نصب خرب مق

يكون مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف منع من ظهورها التعذر، ومجلة سيكون منكم مرىض خرب ألن 

   املخففة.

النصب  :بالوجهنيالفعل تكون ) قرئ  وا أْن ال تكوَن فتنةٌ نحو: وَحِسبُ  (الرفع والنصب  )فوجهاِن  فإن ُسبَِقْت بظنٍّ  (

  .وكال القراءتني متواترتانبجعل أن مصدرية ناصبة للمضارع، والرفع بجعل أن خمففة من الثقيلة، 

يِن ). ما يدل عىل اليقني أو الظن فتكون ناصبة كقوله تعاىل: ( عليها فإن مل يتقدم ِذي َأطَْمُع أَْن َيْغِفَر ِيل َخطِيئَتِي َيْوَم الدِّ   َوالَّ
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  لثالث عرشالدرس ا

 

  مواضع إضامر َأنْ 

 

  قد علمت أن ( َأْن ) تنصب ظاهرة ومضمرة، وقد سبق ذكرها ظاهرة، وآن أوان بيان مواضع إضامرها.

  ينصب املضارع بأْن مضمرة يف املواضع التالية:ف

  نا قسامن:هاسواء أكانت للتعليل أم للجحود، فه بعد الم اجلرأوال: 

  .تكون بمعنى من أجلالتي هي: والم اجلر التي تفيد التعليل 

   .مثل: جئُت ِألَتعلَم، فالالم هنا حرف جر يفيد التعليل أي جئت من أجل أن أتعلم

  ن تظهرها فتقول: جئُت ألَْن أتعلَم.هنا جائز ألنه يصح أَأْن وإضامر 

 تقديره أنا، وأنْ ، والفاعل ضمري مسترت جوازا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة :حرف جر: أتعلمَ : وإعرابه: الالم

  املصدرية والفعل يف تأويل مصدر جمرور بالالم، والتأويل: جئُت للتعلِم.

  .يكنمل بعد ما كان أو  التي تقعهي: والنفي وتسمى الم اجلحود الم اجلر التي تفيد و

  حرف جر يفيد النفي أي تأكيد النفي احلاصل بـ ما كان. ، فالالم هناما كنُت ألَفعَل الرشَّ مثل: 

  أي تأكيد النفي احلاصل بـ مل يكن. أيضا ومثل: ملْ أكْن ألَترَك الواجَب، فالالم هنا حرف جر يفيد النفي

، ومل أكْن ألَْن أترَك الواجَب.   وإضامر َأْن هنا واجب ألنه ال يصح أن تقول: ما كنُت ألَْن أفعَل الرشَّ

  إىل. مسواء أكانت بمعنى كي أ بعد حتى اجلارةثانيا: 

   .بعدها ملا إذا كاَن ما قبلها سبباكي )  بمعنى (فتكون 

  دخول اجلنة. سببأسلْم حتى تدخَل اجلنَة، أي كي تدخل اجلنة؛ ألن اإلسالم  كقولَك لكافٍر:

  أي هنايًة. إذا كان ما بعدها غايًة ملا قبلهاوتكون بمعنى ( إىل ) 

، فطلوع الشمس غاية لبقائك، وليس ناشئا من الشمسكقولك لشخص: سأبقى هنا حتى تطلَع الشمُس، أي إىل أْن تطلع 

  من اإلسالم. ناشئألن الشمس تطلع سواء بقيَت أم مل تبَق، بخالف املثال السابق فإن دخول اجلنة  بقائك

  وإضامر أْن بعد حتى واجب؛ فال يصح أن تقول: أسلْم حتى أْن تدخَل اجلنَة، أو سأبقى هنا حتى أَْن تطلَع الشمُس.

تكلم حني ينطق بقوله املضارع بعد حتى أن يكون داال عىل االستقبال ال احلال كام يف املثالني السالفني فإن امل ورشط نصب

أسلم حتى تدخل اجلنة، مل يكن قد حتقق دخول اجلنة بعد بل هو أمر مستقبل، وحني يقول: سأبقى هنا حتى تطلع الشمس 

  تطلع ) فيجب نصبهام. -( تدخل نيحتقق املضارعزمن ، فزمن النطق بالكالم متقدم عىل بعدُ  مل تكن الشمس قد طلعت

  باملضارع الذي ييل حتى احلال بأن كان زمن النطق بالكالم هو زمن حتقق الفعل فحينئذ يرفع املضارع.كان يراد وأما إذا 

ون زمن نطقك بالكالم هو نفسه زمن حتقق ، فيكيف حالة الدخولرسُت حتى أدخُل املدينَة، إذا قلَت ذلك وأنت مثل: 

  الدخول أي حتقق املضارع الذي ييل حتى، فحينئذ نرفع املضارع بعد حتى.
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ُه، فأنت يف وقت نطقك باجلملة، كانت األم تتذوق الطعام وتعرف ملحه حَ حتى تعرُف ِملْ  األُم الطعاَم اآلنَ  ومثل: تتذوُق 

  نفسه زمن النطق باجلملة، فحينئذ نرفع املضارع بعد حتى. هو) تعرف ( الفعل املضارع حتقق أي أن زمن 

   نصبَت، وإذا كان حاًال رفعَت.مستقبًال  بعَد حتىفخالصة املسألة أنه: إذا كان الفعل 

 الدخول رفعت ( أدخل) حصلالدخول بعُد نصبَت ( أدخل ) وإذا كان قد  صلإذا مل حي ،خل البرصةَ أسُري حتى أد:فقولك

َح َعَليِْه َعاِكِفَني  اهللا تعاىل: (مثال النصب قول  ، فرجوع موسى مستقبل لقوهلم لن إَِليْنَا ُموَسى ) َحتَّى َيْرِجعَ َقاُلوا َلن نَّْربَ

حتى: حرف جر مبني عىل السكون، يرجَع: فعل مضارع منصوب بأن و..، فوجب نصب املضارع، عاكفني نربح عليه

وأن املضمرة والفعل بعدها بتأويل مصدر جمرور بحتى والتأويل حتى ،  إلينا: جار وجمرور، موسى: فاعل ،وجوبا مضمرة

  موسى.رجوِع 

  .بعد أو العاطفة التي بمعنى إىل أو إالثالثا: 

ي، أي إىل أْن تقضيَني حقي.   فاألول مثل: ألَلَزَمنََّك َأْو تَْقِضيَنِي َحقِّ

  لَم، فال أقتلنك.سَأْو تستْسِلَم، أي إال أْن تستوالثاين مثل: ألَْقتَُلنََّك 

  وإضامر أْن هنا واجب فال يصح أن تقول: أو أْن تقضيَني حقي، أو أْن تستسلَم.
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  لرابع عرشالدرس ا

 

  مواضع إضامر َأنْ تكملة 

  .بعد فاِء السببيَّةِ رابعا: 

  ألن االجتهاد سبب للنجاح. ؛اجتهْد فتنجَح، فالفاء هنا للسببية: مثل .التي تفيد أن ما قبلها سبب ملا بعدهاوهي: 

  بالفعل. نفي حمٌض، أو طلٌب  ق الفاءَ أن يسبِ  لفاءا ويشرتط لنصب املضارع بعد

فالتعلم  !يتعلم القراءة فكيفالقراءَة، أي هو مل حيصل منه الدخول للمدرسة فيتعلَم زيٌد املدرسَة  يدخْل : ملْ مثال النفي

  منتف النتفاء الدخول.

، فهنا الفعل يف املعايصزيٌد إال املاَل احلراَم فينفُقه  كتسْب وال بد أن يكون النفي خالصا أي ال يعقبه إثبات كمن يقول: مل ي

ال كتسب زيٌد امليأي صار مضمون الكالم  بإال الفاء ألن النفي قد انتقض باإلثباتبعد  وقعاملضارع ينفق جيب رفعه وإن 

  احلرام فينفقه يف احلرام.

  وأما الطلب فهو يشمل ما ييل:

  مثل: توكْل عىل اهللاِ فتفِلَح.األمر  -1

  مثل: ال ُهتمْل فتندَم. النهي -2

  مثل: ليتني كنُت مع الصادقَني فأفوَز. التمني -3

  مثل: لعيلِّ أناُل مقصدي فأسرتيَح. الرتجي -4

َق  الدعاء -5   عىل الفقراِء.بِه مثل: اللهم ارزقني ماًال فأتصدَّ

  مثل: هْل تعرُف حاجتي فتقضيَها. االستفهامُ  -6

   تعمُل خًريا فرتبَح.الَّ مثل: هَ  التحضيض -7

َثنا. الَعْرض -8    مثل: أال تزوُرنا فتحدِّ

ة ويستعمل له ( َهالَّ    )، والثاين طلب برفق ويستعمل له ( َأَال ). والفرق بني التحضيض والَعْرض هو أنَّ األول طلب بشدَّ

  من األساليب الثامنية فينصب املضارع. بأسلوبقبلها طلب قَع ووقْد  ،ففي كل تلك األمثلة نجد املضارع مسبوقا بالفاء

  .بعد واو املعيةخامسا: 

  بني االجتهاد والنجاح.وهي: التي تفيد الترشيك بني الفعلني، مثل: اجتهْد وتنجَح، فالواو هنا تفيد الترشيك 

  ويشرتط لنصب املضارع بعدها نفس الرشوط املذكورة يف النصب بفاء السببية، أي أن تسبق بنفي حمض أو طلب.

قصود هو السببية بني الفعلني استعملنا كان امل نإ :وكل مثال سبق تستطيع أن جتعل بدل الفاء فيه واوا، ويكون الفرق هو

  لترشيك استعملنا الواو.هو ا كان املقصود نالفاء وإ

  عظيمُ  إذا فعلَت مثَلُه... عاٌر عليَك  تأيتَ مثال النصب بالواو قول الشاعر: ال تنَه عن خلٍق و
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 َك قَ حلِ  ذلك ال تنه عن خلق مع إتيانك مثله، فإنك إذا فعلت :فاملضارع تأيت قد نصب بعد الواو الدالة عىل املعية واملعنى

  عار عظيم.

  ا.بعد فاء السببية وواو املعية واجب فال يصح إظهاره نْ إضامر أَ  واعلم أنَّ 

     .بعد عاطف مسبوق باسم خالصسادًسا: 

  أي أن يقع الفعل املضارع بعد حرف عطف مسبوق باسم جامد كاملصدر.

كاسم الفاعل مثل: جاَء اآلِمُر  فيه معنى الفعلومن الفعل  ، واسم مشتقٍب وَرضْ  لٍ رُج  :ألن االسم نوعان: جامد مثل

    باملعروف أي الذي يأمر باملعروف، فاسم الفاعل آمر بمعنى الفعل يأمر. 

  فاالسم اخلالص هو االسم اجلامد غري املشتق.

  .ترفع غري خالصعىل اسم  ت، وإذا عطفتنصب خالصالفعل املضارع عىل اسم  تفإذا عطف

 وهو زيد  اسم خالصب ) فهنا الفعل املضارع حيسن وقع بعد الواو العاطفة املسبوقة إليَك هللكَت وحيسَن لوال زيٌد ( مثل: 

 ه إليكلوال زيٌد وإحسانُ  :والتقدير ،عطف االسم عىل االسملي، فنصب بأن مضمرة، وهي تؤول املضارع بمصدر ألنه علم

  هللكَت. حيسَن إليَك  هنا جائز فيصح أن تقول لوال زيٌد وأنْ أَْن ، وإضامر هللكَت 

اسم بوقع بعد ثم العاطفة املسبوقة بِه أساُس الديِن ) فهنا الفعل املضارع تعمل منصوب ألنه قد  تعمَل  ثمَّ ( العلُم  ومثل:

  به أساس الديِن. ثم العمُل  ، والتأويل: العلمُ ألنه مصدر وهو العلمخالص 

بالديِن هو املنافُق، فهنا الفعل املضارع يستهني عطف بالواو عىل اسم غري خالص  ويستهنيُ  اجلامعةِ  صالةالتارُك  ومثل:

  .هو املنافُق  بالدينِ  ويستهنيُ  اجلامعةِ  صالةَ  الذي يرتكُ  :وهو التارك وهو اسم فاعل فلذا رفع املضارع، واملعنى هو
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  مسألة 

 

  .)سمًكا وترشب لبنًا  ال تأكْل  (إذا قيل: 

  ) ختتار منها ما يالئم املعنى الذي تقصده: ترشب( يف الفعل  جائزة احتامالت ةفهنا ثالث

  ). لبنًا وترشَب سمًكا  ( ال تأكْل  النصبأوال: 

ال  أي، وجوبا بأن مضمرة ااملضارع منصوبيكون ووتكون الواو للمعية  مًعا، واملعنى هو النهي عن اجلمع بني األمرين

بأَس أن تأكل سمكا لكن إذا أكلته ال ترشب لبنًا، وال بأس أن ترشب لبنًا لكن إذا رشبته ال ف مع رشب اللبن، سمكاتأكل 

  ال تأكل سمًكا.

  ).لبنًا  وترشْب ال تأكْل سمًكا  (اجلزم ثانيا: 

 الفعل، ألن الفعل ترشب معطوف عىل تفعل هذا وال هذا واحد منهام جمتمعا ومنفرًدا، أي ال واملعنى هو النهي عن كل

  املجزوم بال الناهية فيتسلط النهي عليه أيًضا.تأكل 

  ).لبنًا  وترشُب  ،ال تأكْل سمًكا ( الرفعثالثا: 

بعد  والواو تدل عىل االستئناف أي تكون اجلملة افقط، ويكون الفعل املضارع ترشب مرفوعاألول واملعنى هو النهي عن 

  ترشَب لبنًا. أنْ  ، ولَك سمًكا ال تأكْل  واملعنى: ،حكم جديدهبا  أغري معطوفة عىل ما قبلها بل يبتد الواو

  اجلملة بل هي مثال يصدق عىل غريه.وليست هذه الوجوه خاصة هبذه 

من  هملا قد يسبب ال تأكْل وتضحك، فإن نصبت ( تضحك )، كان املعنى النهي عن اجلمع بني األكل والضحكمثل: 

أي ال تأكل، وال تضحك، فمتى فعل املخاطب واحًدا من  ن جزمت كان املعنى النهي عن كل واحد منهامإاختناق، و

  قط، وإباحة الضحك أي ولك أن تضحك.األمرين فقد وقع يف النهي، وإن رفعت كان املعنى النهي عن األكل ف
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  ) رشح النص( 

 

َ للنَّ بَ تُ لِ  ( :وبعَد الالِم نحوُ نِي، يْ ٍة وتقرَّ عَ اءَ بَ : ولبُس عَ نحوُ  خالصٍ  باسمٍ  مسبوٍق  ٍف عاطِ  ومضمرًة جواًزا بعدَ  ، إال يف ) اسِ نيِّ

ُر ال غُري، كإضامِرها بعَد مَ ْض تُ ، فَ ) مَهبُ ذِ عَ يُ ا كاَن اهللاُ لِ ومَ ( : ، فتَْظهُر ال غُري، ونحوِ ) اسِ للنَّ ونَ كُ يَ  لِئَالَّ ( ، ) مَ لَ عْ  يَ لِئَالَّ ( نحِو: 

َك رِ دْ أُ  أوْ  َب عْ نَّ الصَّ لَ هِ ْس تَ التي بمعنى إىل، نحو: ألْس  َد أوِ ، وبع) ىوَس ا مُ نَيْ لَ َع إِ جِ رْ ى يَ تَّ َح ( : مستقبًال، نحوُ  حتى إذا كانَ 

 أو طلٍب  حمضٍ  بنفٍي  مسبوقتنيِ  ةِ املعيَّ  أو واوِ  ،ةِ يَّ بِ السبَ  فاءِ  يام، وبعدَ قِ تَ ْس ا أو تَ وَهب عُ  نحو: كرسُت كُ املنى، أو التي بمعنى إالَّ 

 وترشَب  السمَك  لِ ، وال تأكُ ) لَّ حِ يَ ا فيه فَ وْ غَ طْ وال تَ ( ، ) ابرينَ الصَّ  مَ لَ عْ ويَ ( ، ) واوتُ مُ يَ فَ  مْ  عليهِ َىض قْ ال يُ ( : نحوُ  بالفعلِ 

  .اللبنَ 

.......................................................................................................................  

) ال وجوبا بحيث  ومضمرًة جواًزا فقال: ( هارشع يتكلم عىل مواضع إضامرْن تنصب ظاهرة ومضمرة أَ  بعد أن بني أنَّ 

) ذلك العاطف   مسبوٍق (  ، دون بقية حروف العطفوهو: الواو، الفاء، ثم، أوْ ) عاطف ( حرف  ) بعدَ  يصح ظهور َأْن (

  ٍب، زيٍد، رجٍل واألعالم وأسامء الذوات مثل َرضْ  أي ليس فيه شبه الفعل وهو االسم اجلامد كاملصدر ) خالصٍ  باسمٍ  (

ريض  المرأة اسمها ميسوُن بنُت َبْحَدٍل وهي زوجة معاوية بن أيب سفيانَ هذا شطر بيت  ) نِييْ ٍة وتقرَّ عَ اءَ بَ : ولبُس عَ نحوُ (

 اديتها،اق إىل أهلها وبتاهللا عنهام، أم يزيد، كانت امرأة من أهل البادية تزوجها معاوية ونقلها إىل احلارضة فكانت تش

ُفوِف، أي أن ألبس عباءة من صوف غليظ وتقر عيني بذلك باءٍة وتقرَّ عينِي: وُلبُس عتفقال ... أحبُّ إيلَّ ِمْن ُلبِْس الشُّ

، والشاهد فيه: أن الفعل املضارع تقرَّ وقع بعد حرف عاطف هو أي املالبس الرقيقة الناعمة أحّب إيل من لبس الشفوف

مصدر، فنصب املضارع بأن مضمرة جوازا، وأن املضمرة  ألنه -هو لبُس و -ذلك احلرف باسم خالص  وقد سبقالواو 

)  وبعَد الالمِ  عباءٍة وقرُة عيني أحُب إيلَّ (معطوف عىل االسم اخلالص والتقدير: ولبُس وما دخلت عليه يف تأويل مصدر 

َ للنَّبَ تُ لِ  :نحوُ  وهو أن يقع املضارع بعد الالم اجلارة ( هذا هو املوضع الثاين من مواضع إضامر أن ) قال تعاىل:  اسِ نيِّ

َل إَِليِْهْم )( َ لِلنَّاِس ما ُنزِّ ْكَر لِتُبَنيِّ لتبني: الالم حرف جر للتعليل: تبَني: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة  َوَأْنَزْلنا إَِليَْك الذِّ

    .جوازا، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت

إال يف نحِو: لِئَالَّ  (وهلذا قال:  جواز إظهار أْن مرشوط بأن ال يكون املضارع مقرونا بـ ال فإنه حينئذ جيب إظهار َأْن،و

ٍء ِمْن َفْضِل  َأْهُل اْلكِتاِب َأالَّ  َيْعَلمَ لِئَالَّ  قال تعاىل: ( )َيْعَلمَ  فهنا املضارع يعلم منصوب بأن ظاهرة  )اهللاِ َيْقِدُروَن َعىل َيشْ

وال هنا زائدة للتوكيد أي ، فأدغمت النون يف الالم ْن َال ِألَ الَّ ) أصله: ئَ قوله تعاىل ( لِ ألن وجوبا القرتان الم التعليل بال 

َوَحيُْث ما ُكنْتُْم  ل تعاىل: (قا ) اسِ للنَّ ونَ كُ  يَ لِئَالَّ (  ، ونحوأهل الكتاب وطها واملقصود هو ليعلماملعنى مع سقتقدير يصح 

ٌة )    وليست زائدة. أي ألن ال يكوَن للناِس، وهنا ال نافية َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لِئَالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَليُْكْم ُحجَّ

: نحوِ  ) إال يف ( و(  زائدة، مسواء أكانت ال نافية أ ) فمتى وقعت ال بني الالم واملضارع وجب ظهور أنْ  فتَظْهُر ال غريُ  (

) هذه هي الم اجلحود التي تقع بعد ما كان أو مل يكن كقوله تعاىل: ( وما كاَن اهللاُ  ُر ال غريُ مَ ْض تُ فَ  ،مَهبُ ِذ عَ يُ ا كاَن اهللاُ لِ ومَ 
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مريًدا لتعذيبهم، وهنا جيب إضامر أن وال يصح ظهورها. فتلخص: أنَّ أْن جيوز إضامرها بعد الم  ليعذَهبم ) أي وما كان اهللاُ

أي كإضامر أْن  ) كإضامِرها بعَد حتىاجلر إال إذا جاء بعدها ال فتظهر أَْن وجوبا، أو كانت الالم للجحود فتضمر وجوبا ( 

بعد الم اجلحود واجب فكذلك إضامرها بعد حتى، وكذا ما سيذكره من بقية املواضع  بعد حتى اجلارة فكام أن إضامر أنْ 

) أي يراد به االستقبال ال احلال مثل قولك:  مستقبًال  ( الفعل املضارع بعد حتى ) إذا كانَ  واجبا ( إضامر أن فيهايكون 

قبل مل يتحقق أثناء نطقك هبذه اجلملة فينصب سأجتهُد يف الدرِس حتى أبلَغ غايتي، أي كي أبلغ غايتي فبلوغ الغاية مست

الفعل أبلغ بأن مضمرة وجوبا بخالف إذا أريد باملضارع احلال مثل قولك: رسُت حتى أدخُل املدينة إذا قلتها حال 

فالرجوع  ) أي أهنم سيبقون عىل عبادة العجل إىل أن يرجع إليهم موسى، ىوَس ا مُ نَيْ لَ َع إِ جِ رْ ى يَ تَّ َح : نحوُ دخولك فريفع (  

حرف ) تضمر أن وجوبا بعد  َك املنىرِ دْ أُ  أوْ  َب عْ نَّ الصَّ لَ هِ ْس تَ التي بمعنى إىل، نحو: ألْس  وبعَد أوِ  مستقبل فلذا نصَب (

ْعَب أْو ُأْدِرَك املنى... فام انقادِت اآلماُل إال  العطف أوْ  إذا كان بمعنى إىل أو إال مثال األول قول الشاعر: ألْستَْسِهَلنَّ الصَّ

  أو التي ( وهي هنا بمعنى إىل أي إىل أن أدرك املنى. ، والشاهد فيه: نصب املضارع أدرك بأن مضمرة وجوبا بعد أوْ لصابرِ 

ا أو وَهب عُ كرسُت كُ  (وكنُت إذا َغَمْزُت َقنَاَة قوٍم...  زياد بن أعجم من شعراء الدولة األموية:الشاعر قول )   نحوبمعنى إالَّ 

مجع  الكعوب:و الرجال،القوم: والقناة: الرمح، والغمز هو: اجلس باليد، ، و) هذا هو املعنى الثاين لـ أْو وهو إال يامقِ تَ ْس تَ 

واملراد به املرتفع يف أطراف الرمح فإن الرماح كانت تعمل من القصب وأحيانا يكون فيها أشياء مرتفعة وناشزة،  كعب

تستقيم: تعتدل، وهذا مثل أراد به أنه إذا أراد إصالح قوم مل يرجع عنهم إال إذا أصلحهم أو كرسهم وآذاهم، كمثل إذا و

، والشاهد فيه: نصب املضارع تستقيم بأن مضمرة إما أن يستقيم أو ينكرسف عدلهأن ي حياولأمسك رحما فيه اعوجاج فإنه 

) أي بعد الفاء إذا كانت  ةِ املعيَّ  أو واوِ  ،ةِ يَّ بِ السبَ  فاءِ  وبعدَ وجوبا بعد أو التي بمعنى إال أي إال أن تستقيم فال أكرس كعوهبا ( 

) النفي  بالفعل أو طلٍب  حمضٍ  بنفٍي  مسبوقتنيِ  ونا (كيتدل عىل السببية، أو الواو إذا كانت تدل عىل املعية برشط أن 

والطلب املراد به هو األمر والنهي والدعاء واالستفهام والتمني والرتجي  ،املحض هو اخلالص أي الذي مل ينتقض بـ إال

 املضارع ألنواحرتز بقوله بالفعل عن الطلب باسم الفعل مثل: صْه فأحدُثَك فإنه يتعني رفع والعْرض والتحضيض، 

يموتوا: فعل مضارع منصوب بأن  ) ال ُيْقَىض عليِهْم َفيَُموُتوا ) قوله تعاىل ( نحوُ  ( ال بالفعل باسم الفعلالطلب فيه 

  مضمرة وجوبا وعالمة نصبه حذف النون، والواو: فاعل، فهنا نصب املضارع بعد فاء السببية املسبوقة بنفي حمض

ابرينَ ( ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم  اهللاُأَْم َحِسبْتُْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوملََّا َيْعَلِم  ) قال تعاىل: ( وَيْعَلَم الصَّ ابِِريَن )َوَيْعَلَم الَّ يعلَم:  الصَّ

والفاعل مسترت تقديره هو، فهنا نصب املضارع بعد واو املعية املسبوقة بنفي  فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا،

: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة  )َوَال َتْطَغْوْا فِيِه َفيَِحلَّ َعَليُْكْم َغَضبِي ( ل تعاىل:قا)  لَّ حِ يَ ا فيه فَ وْ وال تطغَ حمض (  حيلَّ

)  اللبنَ  وترشَب  السمَك  لِ وال تأكُ (  ل بعد فاء السببية املسبوقة بنهيهو غضبي، فهنا نصب املضارع حي وجوبا، والفاعل

هنا نصب املضارع ترشب بعد واو املعية وأنت، مسترت تقديره ترشَب: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والفاعل 

    .إن اجلمع بني أكل السمك ورشب اللبن مرض وقد يصيب صاحبه بالبهق :وقد قيلهذا ، املسبوقة بنهي
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  خلامس عرشالدرس ا

 

  اجلوازم

 

  ، والتفصيل فيام ييل:أو بعد أداة جتزم فعًال واحًدا، أو فعلنيجيزُم املضارُع إذا وقع جواًبا لطلب، 

  وقد تقدمت أنواعه: كاألمر، والنهي، والدعاء، واالستفهام... ،جواًبا لطلباملضارع إذا وقع أوال: 

  ال بد من توفر رشوط هي: هنا ولكي يتحقق اجلزم

  .املضارع طلٌب الفعل عىل أن يتقدم  -1

  .أن تسقط الفاء يف جواب الطلب -2

  املضارع مسبَّبَا وناجتا عن ذلك الطلب املتقدم عليه.أي أن يكون  أن يقصد باملضارع اجلزاء -3

 بهوقد قصد  ،منهوهو األمر ابتعْد، وسقطت الفاء جوابا لطلب  وقع املضارع ( تسلم ) ، فهنا) تسلمْ ابتعْد عن الناِر ( مثل: 

  :قلتف مررشطا مكان األ املعنى إذا قدرَت  صحةاجلزاء، بدليل 

الرشوط جزم املضارع لوقوعه يف جواب  توفرتفلام  ،ن االبتعاد عنهاعإْن تبتعْد عن الناِر تسلْم، فالسالمة من النار ناجتة 

  الطلب.

ُثنَا، فرفع حتدثنا جزُم املضارع بل جيُب رفعه نحو: ما تأتينا ُحتِد  فال يصحُّ مل يتقدم طلب بل تقدم نفي، أو خٌرب مثبٌت؛ فإن 

  جواب نفي، ونحو: أنَت تأتينا ُحتِدُثنا، فرفع حتدثنا هنا لوقوعه بعد خرب مثبت.  يفهنا لوقوعه 

  ابتعْد عن الناِر فتسلَم.وإن مل تسقط الفاء من اجلواب نصب املضارع كام تقدم يف املنصوبات مثل: 

اِْئتِنِي برجٍل حيبُّ اهللاَ ورسوَلُه، فإنه ال يصح جزم املضارع ( حيب ) بل جيب  :يقصد باملضارع اجلزاء مل جيزم مثلوإن مل 

رفعه ألنك ال تريد أن حمبة اهللا ورسوله مسببة وناجتة عن اإلتيان به فلذا ال يصح تقدير الرشط هنا فال يقال: إن تْأتِنِي 

حبة ليست ناجتة عن اإلتيان به فاجلملة مفككة املعنى، وإنام املراد هو ائتني برجل صفته أنه برجٍل حيْب اهللا ورسوله، ألن امل

  حيب اهللا ورسوله.

  .فإن استقام املعنى جزم املضارع وإال رفع مرنقدر رشطا حمل األاألمر فاتضح أنه يف 

  فإن استقام املعنى جزم املضارع وإال رفع. حمل النهيوأما يف النهي فيشرتط أن نقدر ( إْن + ال النافية ) 

  .من الناِر تسلمْ  صح املعنى لو قلنا: إْن ال تقرتْب إْذ ي بجزم تسلممثل: ال تقرتْب من الناِر تسلْم، 

  بخالف قولنا: ال تقرتْب من الناِر حترتُق، فيجب رفع حترتق؛ ألنه ال يصح املعنى لو قلنا: إْن ال تقرتْب من الناِر حترتُق.

بقية أنواع الطلب تكون مثل األمر أي نقدر هلا رشطا مكان الطلب، مثل: أيَن بيتَُك أزْرَك، بجزم أزرك إْذ يصح املعنى لو و

نِفْقُه يف سبيل اهللاِ، إْذ يصحرِّ عَ قلنا: إْن تُ    .أنفْقُه يف سبيل اهللاِ ٌل : إْن يكْن يل ماأن نقول ْفنِي بيتَك أزْرَك، ومثل: ليَت يل ماًال أُ
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  األدوات التي جتزم فعال واحد

 

  ).ال الناهية  - الم األمر -ـامَّ لَ  -ملْ (  وهي:إذا وقع املضارع بعد أداة جتزم فعال واحدا  ثانيا:

  حيْرض زيٌد.ملْ  مثل:: ملْ  -1

  : مثل: ملا حيْرض زيٌد.ملا -2

  فلم وملا: حرفان ينفيان املضارع، وجيزمانه، والفرق بينهام معنوي وهو:

، فإذا قلَت: ملا حيْرض زيٌد، دلَّ عىل أنه مل حيْرض حتى اآلَن، لذلك ال يصح أن تكلمل) تفيد النفي املستمرَّ إىل زمن ا أن ( ملا

  تقول: ملا حيرض زيٌد قبل يومِني وحَرض البارحة؛ ألنه يف هذه احلالة ال يكون النفي قد استمر إىل اآلن بل انقطع.

ء استمر أو انقطع، فإذا قلت: ملْ حيْرض زيٌد دلَّ عىل انتفاء حضوره فقط دون قيد ( ملْ ) فتفيد النفي مطلقا سوا وأما

  االستمرار إىل زمن احلال، ولذلك يصح أن تقول: ملْ حيرض زيٌد قبل يومِني وحَرض البارحة.

  : مثل: لِتذهْب يا زيُد إىل البرصِة.الم األمر -3

  : مثل ال هتجْر صديَقَك.ال الناهية -4

   

  نيالتي جتزم فعلاألدوات 

 

  إذا وقع املضارع بعد أداة رشط جتزم فعلني، وهي إحدى عرشة أداًة: لثا:ثا

  فتجتهد وتنجح جمزومان بإْن، األول فعل الرشط، والثاين جواب الرشط، وهكذا البقية.) مثل: إْن جتتهْد تنجْح،  إِنْ (  -1

   مقتدًيا بَك.ا تفعْل ما تأمُر بِه جتْد ) مثل: إْذ مَ  إِْذ َما(  -2

  وهي للمكان. ) مثل: أيَن يذهب الصالُح جيْد أعواًنا. َأينَ (  -3

  .أيضا انمكوهي لل ) مثل: َأنَّى تزْرِين أُكرْمَك. أنَّى(  -4

انَ (  -5 اَن يرفْعَك اهللاُ ترتفْع. أَيَّ   وهي للزمان. ) مثل: َأيَّ

  وهي للزمان أيضا. ) مثل: متى ختلْص يل أخلْص لَك. متى(  -6

  أي يشء وتكون لغري العاقل.بمعنى  ) مثل: مهام يأمْرين ريب أفعْل. َمهام(  -7

  .وهي للعاقل ) مثل: َمْن يصنْع خًريا جيْد جزاَءُه. َمنْ (  -8

  وهي لغري العاقل. ) مثل: َما تنفْق ِمْن مالَِك يف سبيِل اهللاِ يبارْك لَك فيِه. َما ( -9

  ، فقد تكون للعاقل وغريه وللزمان واملكان.بحسب ما تضاف إليهوهي  ) مثل: أَيُّ فعٍل تفعْلُه يعلْمُه اهللاُ. َأيٌّ (  - 10

  ) مثل: حيثُام تعمْل خًريا تؤجْر عليِه. وهي للمكان.حيثُام (  - 11
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  ) اقرتان جواب الرشط بالفاء( 

 

  بالفاء جيمعها هذه القاعدة:هنالك مواضع ال يصح فيها أن يذكر جواب الرشط بدون اقرتانه 

  ).كل ما ال يصلح أن يقع مجلة رشط فيجب اقرتانه بالفاء ( 

يف حمل رفع مبتدأ،  منفصل ، فأنت ناجح: الفاَء رابِطة، أنت: ضمريفأنَت ناجٌح : مثل: إْن جتتهْد سميةاإذا كان مجلة  -1 

  ناجٌح: خرب، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.

  جتعل اجلملة االسمية مجلة رشط ملا صلح، فال يصح أن تقول: إْن أنَت ناجٌح أكرمَك.فهنا لو أردت أن 

فعل أمر فيجب أن يقرتن بالفاء، فالفاء: رابطة،  ، فهنا أكرمْ ْمهُ فأكرِ  ، مثل: إِْن حيْرض زيدٌ إذا كان مجلة فعلية فعلها طلبي -2

، واهلاء: ضمري يف حمل نصب مفعول به واجلملة يف حمل أكرْم: فعل أمر مبني عىل السكون، والفاعل مسترت تقديره أنت

  جزم جواب الرشط.

  ،واستقبال نفينصب ولْن: حرف الفاء: رابطة، ، فلْن أطرَدهُ مثل: إْن حيْرض زيٌد ، إذا كان مجلة فعلية فعلها منفي بلنْ  -3

وفاعله مسترت تقديره أنا، واهلاء: ضمري يف حمل نصب مفعول به، واجلملة يف حمل جزم  أطرَد: فعل مضارع منصوب بلنْ 

  جواب الرشط.

هُ ، مثل: إْن يأتِنِي أخوَك امإذا كان مجلة فعلية فعلها منفي ب -4 ، الفاء: رابطة، ما: نافية، أرُد: فعل مضارع مرفوع فام َأُردُّ

  حمل نصب مفعول به، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.وفاعله مسترت تقديره أنا، واهلاء: ضمري يف 

  فعل ماض جامد ال يأيت منه املضارع واألمر،  وعسى، فعسى أن ترتاَح ، مثل: إْن تستقْم إذا كان مجلة فعلية فعلها جامدٌ  -5

 رابطة، عسى: فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر، أن: حرف نصب مصدري، ترتاَح: فعل مضارع منصوب فالفاء:

وعسى هنا بمعنى َقُرَب فيكون لعسى، فاعل مرفوع والفاعل مسترت تقديره أنت، وأن وما دخلت عليه بتأويل مصدر 

  التقدير: فقرَبْت راحتَُك، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.

ْق  ( :قوله تعاىل ، مثلإذا كان مجلة فعلية فعلها مسبوق بقدْ  -6 َق أٌَخ إِْن َيْرسِ الفاء: رابطة، قد: حرف ، ) َلُه ِمْن َقبُْل  َفَقْد َرسَ

  حتقيق، رسَق: فعل ماض، أٌخ: فاعل مرفوع، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.

، الفاء: رابطة، السني أو فسوَف تربُح  فسرتبُح ، مثل: إن تستقْم إذا كان مجلة فعلية فعلها مسبوق بحرف تنفيس -7

  مرفوع والفاعل مسترت تقديره أنت، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.وسوف: حرفا استقبال، تربُح: فعل مضارع 

مجلة اسمية، مثل: إْن تكرْم زيًدا إذا هو  اجلوابإذا كان أنه قد تغني ( إذا ) الُفجائية عن الفاء يف احلالة األوىل أي  واعلمْ 

  : خرب، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.دال عىل املفاجأة ، هو: ضمري يف حمل رفع مبتدأ، ناكٌر مبني ناكٌر، إذا: حرف 

الفجائية ووسميت بالفجائية ألهنا تدل عىل حصول أمر غري متوقع مثل: خرجت يف الشمس أمتشى فإذا املطُر هاطٌل، 

   االسمية. والفجائية ختتص باجلملة ،ه، فالرشطية ختتص باجلملة الفعليةمثل: إذا جاَء زيٌد فأكرمْ ختتلف عن الرشطية 
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  ) النص رشح( 

 

  ُل ).ا َأتْ اَلوْ عَ تَ  فإْن سقطِت الفاُء بعَد الطلِب، وُقِصَد اجلزاُء ُجِزَم نحُو: (

ُه نحوُ وِل إْن ال َحمَ لُ حُة ُح ِص  ْهِي ورشُط اجلزِم بعَد النَّ   ُلَك.كُ : ال تدُن ِمَن األسِد تسلْم، بخالِف يأْ لَّ

ْك،  وملَّا نحُو: (زُم أيًضا بلْم نحو ( ملْ يلْد وملْ ُيوَلْد )، وُجي  لـامَّ َيْقِض )، وبالالِم، وال الطلبيتِني نحو: ( لِيُنِْفْق، لِيَْقِض، ال ُتْرشِ

  ال تؤاِخْذَنا ).

زِ و ، وأيَن، وأَ ْنيِ لَ عْ ُم فِ َجيْ َمْن ى، وأياَن، ومتى، ومهام، وَمْن، وَما، وحيثُام، نحُو: ( إْن يشْأ ُيْذِهبُْكْم )، ( نَّ : إْن، وإْذ َما، وأيٌّ

َز بِِه )، ( ما ننسْخ من آيٍة أو ُننِْسها نأِت بخٍري منها ايعمْل سوءً    ). ُجيْ

  ويسمى األول رشًطا، والثاين جواًبا وجزاًء.

ْن نحو: ( وإ جائيةِ عىل كِل يشٍء قديٌر )، أو بإذا الفُ  وإذا ملْ يصلْح ملبارشِة األداِة ُقِرَن بالفاِء نحُو: ( وإْن َيْمَسْسَك بخٍري فهوَ 

   إذا هْم يقنَطوَن ). ِهيِمْ ُتصبُْهْم سيئٌة بام قدمْت أيد

.......................................................................................................................  

ينصب بعد فاء السببية إذا وقع يف ثم بدأ باحلديث عن اجلوازم مستفتحا باجلزم بعد الطلب، حيث قد تقدم أن املضارع 

) فإن مل يقصد باملضارع  وُقِصَد اجلزاُء ُجِزمَ  ) فإن مل تسقط نصب ( فإْن سقطِت الفاُء بعَد الطلِب  ( جواب طلب فقال:

مضارع جمزوم وعالمة فعل أتُل:  ) ا َأتُل تعاَلوْ  (قولِه تعاىل: قْل ) نحُو اجلزاء مل جيزم مثل: ائتِني برجٍل حيبُّ اهللاَ ورسوَلُه ( 

فقد وقع بعد جزمه حذف حرف العلة واألصل: أتلو، والفاعل مسترت تقديره أنا، وقد جزم النطباق الرشوط عليه: 

  ين أتل عليكم، فالتالوة عليهم مسبَّبَة عن جميئهم.وقصد به اجلزاء ألن املعنى هو: إْن تأتو مل تتصل به الفاء،طلب، و

) فإن املعنى يصح لو  : ال تدُن ِمَن األسِد تسلمْ نحوُ ) أي حمل النهي (  وِل إْن ال حملَّهُ لُ حُة ُح ِص  ِي هْ ورشُط اجلزِم بعَد النَّ( 

رفع ي، فلذا فإن املعنى ال يصح لو قلنا: إن ال تدُن من األسْد يأكلك ) بخالِف يأكُلَك (  قلنا: إْن ال تدُن من األسِد تسلْم،

يلْد، ويولْد:  )ملْ يلْد وملْ ُيوَلْد  وجيزُم أيًضا بلْم نحو:(  جتزم فعال واحدا فقال: األدوات التيأخذ يتكلم عن ثم  ،يأكُل 

ملََّا  َكالَّ  تعاىل: (قال  )وملَّا نحُو: لـامَّ َيْقِض  فعالن مضارعان جمزومان بلم والفاعل فيهام مسترت تقديره هو يعود عىل اهللا (

َيْقِض ما َأَمَرُه ) ملا: حرف نفي وجزم، يقِض: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مسترت 

أو من األدنى لألعىل  ،إىل األدنى وهو األمر والنهي سواء  أكان الطلب من األعىل) وبالالِم، وال الطلبيتِني  تقديره هو (

ْك، ال تؤاِخْذَنا نحو: لِيُنِْفْق، وهو الدعاء (  الالم: الم األمر حرف  لِيُنِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه ) ل تعاىل: () قالِيَْقِض، ال ُتْرشِ

ألمر بالالم، وقال تعاىل: ا، فهذا مثال ، ينفق: فعل مضارع جمزوم بالسكون، ذو: فاعل مرفوع بالواومبني عىل الكرس

عىل الكرس، يقِض فعل مضارع جمزوم بحذف حرف الالم: الم الدعاء حرف مبني  َربَُّك )َوناَدْوا يا مالُِك لِيَْقِض َعَليْنا (

كْ  وقال تعاىل: (لدعاء بالالم، اهذا مثال و، العلة، علينا: جار وجمرور، ربَُّك: فاعل، ومضاف إليه  ال : بِاهللاِ )  يا ُبنَيَّ ال ُتْرشِ

 ترشك: فعل مضارع جمزوم بالسكون، والفاعل مسترت تقديره أنت، وهذا مثال النهي بالالم، وقال تعاىل: حرف هني جازم، 
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نا ال ُتؤاِخْذنا إِْن َنِسينا َأْو َأْخَطْأنا ) ال: حرف للدعاء، تؤاخْذَنا:  ونا  ،أنت تقديره فعل مضارع جمزوم بال والفاعل( َربَّ

زِ و ( نتقل لبيان ما جيزم فعلني فقال:، ثم اوهذا مثال للدعاء بال ،مفعول به ، وأيَن، وأَ ْنيِ لَ عْ ُم فِ َجيْ ى، نَّ : إْن، وإْذ َما، وأيٌّ

، يف اختيار املصنف هنا اسم فهيإْذ َما  أماو ،حرف يفه ) وكلها أسامء ما عدا إنْ   وأياَن، ومتى، ومهام، وَمْن، وَما، وحيثُام

إن: حرف رشط  )نحُو: إْن يشْأ ُيْذِهبُْكْم  حرف مثل إْن ( يوقال بعضهم ه وليس منه مهام و إْذ َما ) فقد قال من قبل: (

جازم، يشأ: فعل الرشط جمزوم وفاعله مسترت، يذهْب: جواب الرشط جمزوم وفاعله مسترت، والكاف يف حمل نصب 

َز ِبِه  (ومثل مفعول به  وفاعله مسترت تقديره  بالسكون: اسم رشط جازم، يعمل: فعل الرشط جمزوم نْ مَ  )َمْن يعمْل سوًء ُجيْ

  ، وفاعله مسترت تقديره هو.، جيَز: جواب الرشط جمزوم بحذف حرف العلةهو

والفاعل مسترت  ما: اسم رشط جازم، ننسخ: فعل الرشط جمزوم بالسكون ) ما ننسْخ من آيٍة أو ُننِْسها نأِت بخٍري منها (

  وفاعله مسترت تقديره نحن. ،، نأِت: جواب الرشط جمزوم بحذف حرف العلةتقديره نحن

فعل مثل: إن تدرْس تنجْح، عىل الجواب للرشط وجزاء هو )  والثاين جواًبا وجزاءً ، األول رشًطا ) الفعل (ويسمى  (

  ، وجزاء لفعل الدراسة.درسإن ت لقولكفتنجح جواب 

األداة يف حالة من ملبارشة  اجلواب وإنام ال يصلح ) وجوباِء ملبارشِة األداِة ُقِرَن بالفا جواب الرشط ( ) وإذا ملْ يصلْح  (

أو  ،نا بقدوأو مقر ،أو بام ،أو منفي بلن ،جامدفعلها أو  ،حاالت ثامنية هي: إذا كان مجلة اسمية، أو مجلة فعلية فعلها طلبي

  .أو سوف ،السني

الفاعل و إن: حرف الرشط، يمسْس: فعل الرشط، )عىل كِل يشٍء قديٌر  وإْن َيْمَسْسَك بخٍري فهوَ  ) قوله تعاىل: ( نحوُ  (

قدير جواب الرشط وهو مجلة اسمية،  فهو عىل كل يشء يف حمل نصب مفعول به،ضمري مسترت تقديره هو، والكاف: 

: مضاف إليه، واجلار واملجرور متعلقان  هو: مبتدأ، عىل: حرف جر، كل: اسم جمرور وهو مضاف، يشءٍ الفاء: رابطة، 

قديٌر: خرب، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، فهنا ال يصلح اجلواب ألن يبارش األداة فال يصح أن يقال يف لغة ، بقدير 

) يف حالة كون اجلواب مجلة اسمية فقط دون باقي احلاالت وإنام مل  أو بإذا الفجائيةِ  العرب: إْن هو عىل كل يشء قدير (

وإْن تُصبُْهْم  ) قوله تعاىل: ( نحوعىل غري األسامء فاستغنى عن االشرتاط (  يقيدها بذلك ألن إذا الفجائية يمتنع دخوهلا

إذا: حرف  واهلاء مفعول به، سيئٌة: فاعل، إْن: أداة الرشط، تصْب: فعل الرشط، )إذا هْم يقنَطوَن  ِهيِمْ سيئٌة بام قدمْت أيد

يف حمل جزم، فهنا  االسمية رفع خرب، واجلملة، هم: مبتدأ، يقنطون مجلة يف حمل مبني عىل السكون فاجأةدال عىل امل

   عوضت إذا الفجائية عن الفاء يف جواب اجلملة االسمية.
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  عرش لسادسالدرس ا

 

  الضمري -واملعرفة النكرة

 

 َجبَل. ،بلدة ،رجل  :مثل ،نيمع غري يشء عىل يدل ما :النكرة

  َعَرفات. بغداد، زيد، :مثل ،معنييشء  عىل يدل ما :واملعرفة

  .حمصورة غري والنكرات

  .واملعرف باإلضافة ،واملعّرف بأل ،واالسم املوصول ،واسم اإلشارة ،العلمو، ريالضمهي:  أنواع فستة وأما املعرفة

   وكل اسم مل يندرج حتت نوع منها فهو نكرة. فكل اسم اندرج حتت نوع من األنواع الستة فهو معرفة،

  ولنبدأ برشحها:

   .هو أنت، أنا، :مثل ،غائب أو خماطب أو متكلم عىل دّل  ما :وهوأوال: الضمري 

  ) أي أشد تعيينا ملا يدل عليه. وضمري املتكلم أعرف من ضمري املخاطب، وضمري املخاطب أعرف من ضمري الغائب( 

  حارض يف املجلس ال حيتمل غريه إطالقا. واحد تقول: أنا قائم، وأنت قائٌم، وهو قائٌم، فأنا تدل عىل متكلم

  فتضعف داللته عىل املعني. هنالك غريهوقد يكون  ،يف املجلسال يكون هنالك غريه وأنَت تدل عىل خماطب قد 

  وهو تدل عىل غائب غري حارض يف املجلس وتعيني الغائب ومتييزه عن غريه أقل وضوحا من تعيني احلارض.

  )، ومسترت.والضمري نوعان: بارز ( ظاهر 

  ، مثل أنت.الذي يظهر يف اللفظفالبارز هو: 

  فيه ضمري مسترت تقديره أنت. ،مثل: استقمْ  ،الذي ال يظهر يف اللفظ بل يقدرواملسترت هو: 

  والبارز نوعان:

  مثل: أنا.  الذي ال يتصل بغريه من الكلامتمنفصل وهو: 

  مثل كتبُْت، فهنا اتصلت التاء بالفعل كتب. ،يف الكتابة الذي يتصل بغريه من الكلامت وال يكون مستقالومتصل وهو: 

ا   . جر حمل املنفصل يف يكون وال ،نصب فقط حمل يف أو رفع فقط، حمل يف يكون أن واملنفصل: إمَّ

 -مهاو - هَي و -هوَ و - أنتنَّ و -أنتمْ و -أنتامو -أنِت و - أنَت و -نحنو - أنا(  :كلمة هي ةاثنتا عرش رفع حمل يف فالذي

  ).  هنَّ و - همْ و

 حاٌرض:خرب مرفوع بالضمة.وأنَت: ضمري منفصل مبني عىل الفتح يف حمل رفع مبتدأ، فحاٌرض ،  أنَت  :تقول

اَي كلمة أيضا هي: (  ةوالذي يف حمل نصب اثنتا عرش  -إياهُ و - إياكنَّ و -إياكمو-إياكامو -إياكِ و - إياكَ و -إياناو -إيَّ

ا وما بعدها حروف تعني املراد. ) إياهنَّ و- إياهمو -إيامهاو -إياهاو   . والضمري هو إيَّ

ا إياكَ  تقول: بعده، والكاف: حرف  للفعل مقدم مفعول به نصب ضمري منفصل مبني عىل السكون يف حمل أكرمُت، فإيَّ

اَك  (: تعاىل قال أكرمُت: فعل ماض وفاعله،،مبني عىل الفتح خلطابدال عىل ا اَك َنْعبُُد َوإِيَّ   ). َنْستَِعنيُ إِيَّ
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 ياء املتكلمو - ياء املخاطبةو - واو اجلامعةو -ألف االثننيو -نون النسوة و -نا و -  تاء الفاعلواملتصل تسع كلامت هي: ( 

  . )اهلاء و -  الكافو

  كون يف حمل رفع فقط وهي:يوبعضها 

  ذهبِت. ،ذهبُْت، ذهبَت مثل:  تاء الفاعل 

  .مثل: َذَهبْنَ  ونون النسوة 

  .مثل: َذَهبَاوألف االثنني 

  .مثل: َذَهبُوا واو اجلامعةو

  .مثل: َتْذَهبِنيَ  وياء املخاطَبة

  فعل.وهي ال تتصل بغري ال لة مبنية يف حمل رفع فاعلتصفكلها هنا ضامئر م

  :كون يف حمل نصب أو جر وهييوبعضها 

  .مضاف إليه جر حمل يف به، والثانية مفعول نصب حمل يف األوىل الياء ،يصديق زيدٌ  يـنتقول: جاءَ  ياء املتكلم

  .اليه مضاف جر حمل يف والثانية مفعول به، نصب حمل يف األوىل ، الكافكَ دارِ  يف َك تقول: جالستُ  الكافو

   . إليه مضاف جر حمل يف والثانية ،به مفعول نصب يف حمل األوىل اهلاء ، هِ دارِ  يف هُ زرتُ  زيدٌ تقول:  اهلاءو

  باألفعال كانت يف حمل نصب، وإن اتصلت باألسامء كانت يف حمل جر. تفإن اتصل

َب  نافأكَرمَ  َزْيًدا َناُزرْ   (:تقولصلح للرفع والنصب واجلر وهو ( نا ) يوبعضها    ).نَا بِ  وَرحَّ

 . بالباء جر حمل يف والثالثة ،به مفعول نصب حمل يف والثانية ،فاعل رفع حمل يف األوىل

ا املسترتوأما الضمري    ا.جائزً  أو واجبًا استتاره يكون أن فإمَّ

    زيٌد. أقومُ  :أقومُ  مثل يف يقال فال ،مقاَمه الظاهرُ  االسمُ  أن يقومَ  يمكن ال ما :فالواجب 

  أو تاء املخاطَب مثل: تقوُم. ،الضمري املرفوع يف الفعل املضارع املبدوء هبمزة مثل: أقوُم، أو نون مثل: نقومُ كوذلك 

هو  تقديره جواًزا ضمري مسترت يقوم ففاعل يقوُم، زيدٌ  :مثل ،مقامه الظاهر االسم يقوم أن يمكنُ  ما االستتار: وجائز

  يقوُم أخوُه. زيدٌ  :تقول مقاَمه، الظاهر يقوم أن ويمكن

  الضمري املرفوع يف الفعل املضارع املبدوء بياء مثل يقوم، أو تاء الغائبة مثل: هنٌد تقوُم.وذلك ك

َق. أومثل: أقوُم، فاعل واعلم أن الضمري املسترت ال يكون إال يف حمل رفع    نائب فاعل مثل: املاُل ُرسِ
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  مسألة

 

  وهي متى يذكر الضمري متصال ومتى يذكر منفصال ؟

  ).منفصًال  به اإلتيان جيوز فال متصًال  بالضمري اإلتيان أمكن إذاالقاعدة يف هذا الباب هي: ( اجلواب: 

  فال يقال: قاَم أنا أي باستعامل الضمري املنفصل ألنه يمكن أن يؤتى بدال عنه بالضمري املتصل فيقال: قمُت. 

اَك ألنه يمكن أن يؤتى بدال عنه بالضمري املتصل فيقال: أكرمتَُك.    وال يقال: أكرمُت إيَّ

  رغم إمكان االتصال:  والفصل الوصل فيهام جّوزوا صورتني ذلك من واستثنوا

  فيجوز يف الثاين الوصل والفصل. ؛يأيت يف فعل ضمريان يعربان مفعولني به أوهلام أعرف من الثاين أن :األوىل

األول هو الكاف، والثاين هو اهلاء، واألول أعرف ألنه دال  :فهنا اتصل بالفعل أعطى مفعوالن َكهُ أعطيتُ مثل: الكتاُب 

  أن تقول: الكتاُب أعطيتَُك إياُه.  بأيضا الفصل عىل املخاطب والثاين دال عىل الغائب، فحينئذ جيوز 

ملفعول به الثاين ك الغالم، فهنا املفعول به األول هو الياء الدالة عىل املتكلم، واءَ أي اطلب مني إعطا يهِ الغالُم َسْلنِ ومثل: 

  الغالُم سْلنِي إياُه. :أن تقولأيضا ب الفصل هو اهلاء الدالة عىل الغائب فاألول أعرف فيجوز

وهنا جاء الوصل، وجيوز يف غري القرآن الفصل  ،وهم مفعول به ثان ،مفعول به أول ) الكاف اهللاُ َكُهمُ َفَسيَْكِفي تعاىل: (قال 

  اهللاُ إياهم.  فسيكفيَك  :بأن يقال

  .: إذا كان الضمري خربا لكان أو إحدى أخواهتا فيجوز فيه الفصلالثانية

  .الصديُق املخلُص كنَت إياهُ  :جيوز أن تقولو، فاهلاء هنا يف حمل نصب خرب لكان، هُ مثل: الصديُق املخلُص ُكنْتَ 

  وجيوز أن تقول: أصبحَت إياُه. ،األُخ احلبيُب أصبحتَهُ ومثل: 
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  )رشح النص (  

 

  أو مقدٍر كشمٍس. ،ٌة وهَو: ما شاَع يف جنٍس موجوٍد كرجلٍ رَ االسُم رضباِن: نكِ  :فصٌل 

  ومعرفٌة وهَي ستٌة: الضمُري وهَو: ما دلَّ عىل متكلٍم أو خماطٍَب أو غائٍب.    

ا مستَِرتٌ كاملقدِر وجوًبا يف نحِو: أقوُم، ونقوُم، أو جواًزا يف نحوِ    : زيٌد يقوُم.وهَو إمَّ

  وهَو، وإيَّاَي.وأنَت، ا متصٌل كتاِء قمُت، وكاِف أكرَمَك، وهاِء ُغالِمِه، أو منفصٌل كـ أنا، إمَّ  بارٌز وهوَ أْو 

  وال فصَل مَع إمكاِن الوصِل إال يف نحِو: اهلاِء ِمْن َسْلنِيِه بمرجوِحيٍَّة، وَظنَنْتَُكُه، وُكنْتَُه بُرجحاٍن.

.......................................................................................................................  

نكرٌة وهَو ما شاَع يف جنٍس موجوٍد كرجٍل ) أي نوعاِن (  االسُم رضبانِ ) يف تقسيم االسم إىل نكرة ومعرفة (  فصٌل هذا ( 

يقصد أن لفظ النكرة موضوع ملعنى عام يصدق عىل مجيع أفراده ال خيص فردا دون آخر فمثال لفظ  ) أو مقدٍر كشمسٍ 

لفظ قلم فإنه شائع يصدق  هوال خيتص بفرد معني، ومثل اوبكرً  اوعمرً  ارجل شائع أي عام يف أفراد الذكر البالغ يشمل زيدً 

ن، إنسان، رجل، امرأة، غنم، خيل، قلم، شجر، حجر، ثم عىل أي قلم، فاملقصود باجلنس هنا هو: املعنى العام مثل حيوا

تنقسم إىل قسمني: أفراد حمققة أي موجودة يف اخلارج مثل ما سبق،  .. وهذا القلم ،إن أفراد اجلنس مثل زيد وعمرو وهند

لواقع يف ولكن مل يوجد يف ا ، فهو معنى عامهو الكوكب الذي بظهوره يزول الليل اأفراد مقدرة مثل شمس فإن معناهو

فهنا األفراد مقدرة أي ال توجد كثرة عددية يشملها لفظ الشمس حقيقة ولكن لو قدر وفرض  ،جمرتنا إال شمس واحدة

  أكثر من كوكب يطلع يف النهار لصدق اسم الشمس عليه.وجود 

بنفسها ولكن لو  وعالمة النكرة قبول أل بنفسها مثل: رجل، تصري الرجل، أو بمعناها أي أن تكون الكلمة ال تقبل أل

  ، فتكون ذو نكرة.حلت كلمة بمعناها حملها فإهنا تقبل أل مثل: ذو بمعنى صاحب فال يقال الذو ولكن يقال الصاحب

ا مستَِرتٌ  ) مثل أنا وأنَت وهَو ( الضمُري وهَو: ما دلَّ عىل متكلٍم أو خماَطٍب أو غائٍب  ) أوهلا ( ومعرفٌة وهَي ستةٌ  ( )  وهَو إمَّ

كاملقدِر أي غري متلفظ به، واملسترت نوعان: مسترت وجوبا فال جيوز إظهاره، ومسترت جوازا فيجوز أن يظهر يف اللفظ ( 

) أي الضمري املرفوع يف الفعل املضارع املبدوء هبمزة ويقدر بأنا، أو املبدوء بنون ويقدر بنحن،  وجوبا يف نحِو أقوُم ونقومُ 

واحد مثل تقوُم ويقدر بأنت، ومثل الضمري يف فعل األمر املسند للواحد املذكر مثل قم ويقدر وكاملبدوء بتاء املخاَطب ال

) أي الضمري املرفوع يف الفعل املضارع املبدوء بياء ويقدر هبو،  جواًزا يف نحِو زيٌد يقومُ  ) كاملقدر ( أو(  أيضا بأنت

وهو إما  ) أي ظاهر متلفظ به وينقسم إىل متصل ومنفصل ( رزٌ أْو با(  ويقدر هبي وكاملبدوء بتاء الغائبة مثل هنٌد تقومُ 

) واملتصل يكون يف  كتاِء قمُت، وكاِف أكرَمَك، وهاِء ُغالِمهِ وال يكتب لوحده ( به ) بغريه من الكلامت فال ينطق  متصٌل 

يف حمل جر كاهلاء يف حمل رفع كالتاء يف قمُت فهي هنا فاعل، ويف حمل نصب كالكاف من أكرَمَك فهي هنا مفعول به، و

اَي وأنَت، كـ أنا،  ويكتب لوحده (به ) ينطق  أو منفصٌل غالِمِه فهي هنا يف حمل جر مضاف إليه (  ) وهو يكون يف  وهَو، وإيَّ

وهو وهي ومها وهم  حمل رفع ونصب وال يكون يف حمل جر فالذي يكون يف حمل رفع أنا ونحن وأنَت وأنِت وأنتم وأنتنَّ 



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى                                       

  58 

انا، والذي يوهنَّ  اَي وإيَّ اكَ  كون يف حمل نصب إيَّ اكِ  وإيَّ اكنَّ  وإيَّ اكم وإيَّ اكام وإيَّ اهُ  وإيَّ اها وإيَّ امها وإيَّ اهم وإيَّ ،  وإيَّ اهنَّ  وإيَّ

ا وما بعدها حروف تعني املراد   .والضمري هو إيَّ

ألن الغرض من ذكر  نفصالفال جيوز أن ينطق به م تصال) أي إذا أمكن أن ينطق بالضمري م وال فصَل مَع إمكاِن الوْصلِ ( 

اَك، بل  الضمري هو االختصار والعدول إىل املنفصل مع إمكان املتصل خيالف ذلك فال يقال: َأَسأَء أنَت إىل أناَ فسامَح أنا إيَّ

) هذه املسألة األوىل وضابطها  َسْلنِيهِ  إال يف نحِو اهلاِء ِمنْ (  هام بقوله:نَبيَّ  يقال: أسأَت إيلَّ فساَحمتَُك، ولكن تستثنى مسألتان

َسْلنِيِه، فسل فعل أمر والفاعل مسترت  : املاُل مثل }كل فعل تعدى إىل مفعولني ضمريين أوهلام أعرف من الثاين {هو:

تقديره أنت، والنون حرف للوقاية، والياء ضمري يف حمل نصب مفعول به أول، واهلاء ضمري يف حمل نصب مفعول به ثان، 

تدل عىل الغائب، واملتكلم أعرف وأكثر تشخصا من الغائب فانطبق الضابط فيجوز لنا أن  اءالياء تدل عىل املتكلم واهلو

سلني إياُه، ولكن مع جواز األمرين أهيام أفضل الوصل أم الفصل ؟  ري الثاين عن األول ونقول: املاُل نفصل الضم

) أي جيوز االنفصال مع مرجوحيته والراجح هو  بمرُجوِحيَّةٍ اجلواب: الوصل هو األفضل واألرجح وهلذا قال ( 

  االتصال.

) هذه من املسألة األوىل ولكنه فصلها عن سلنيه ألن الفعل الذي يتعدى إىل مفعولني تارة ال يكون أصلهام وَظنَنْتَُكُه  (

ني ليس أصلهام املبتدأ واخلرب تقول: املبتدأ واخلرب، وتارة يكون أصلهام املبتدأ واخلرب، فمثال الفعل أعطى يأخذ مفعول

الكتاُب، ومثل سل  مل يستقم املعنى فال يقال: عمٌرو أعطى زيٌد عمًرا كتاًبا، فاملفعوالن لو ذكرنامها عىل أهنام مبتدأ وخرب

اخلرب، بخالف سعيًدا املاَل، فلو قيل: سعيٌد املاُل ملا كان له معنى فعلم أن أصل املفعولني به ليس هو املبتدأ و تقول: سْل 

ظننت وأخواهتا كعلمت وحسبت وِخلت فهذه أفعال تدخل عىل املبتدأ واخلرب فتجعل األول والثاين مفعولني به، مثل: 

  عاملٌ. وخلُت عمًرا عاملًا، واألصل عمٌروظننُت زيًدا قائًام، واألصل زيٌد قائٌم، 

فيه وصل هو األرجح، وما كان من باب ظننتكه فيجوز فإذا علم هذا فام كان من باب سلنيه جيوز فيه الوصل والفصل، وال

  الوصل والفصل أيضا ولكن األرجح هو الفصل تقول: الصديُق ظننتَُكُه، والصديُق ظننتَُك إياُه، وهو أفضل من األول.

مسبوًقا الضمري  كان سواء }كل خرب لكان أو إحدى أخواهتا إذا كان ضمريا { :هذه املسألة الثانية وضابطها هو)  وُكنْتَهُ ( 

  وإياه خربها. واهلاء، كان اسم فالتاء إياه كنَت  أو كنتَهُ  املسبوق: الصديُق  مثال ال، أم آخر بضمري

   . مؤخر اسمها وزيد ،مقدم كان خرب وإياه ، فاهلاءزيدٌ  إياهُ  كانَ  أو زيٌد، كانهُ  الصديُق  :املسبوق غري ومثال

  هو األرجح.    فيهام ) أي يف باب ظننتَُكُه وُكنتَُه فالفصل  بُرجحانٍ ثم قال ( 
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  "خمطط توضيحي  "

  

  الضمري

  
                                                    

  سترتم                                    بارز                                                                                  

                                                                                                                      
                                   

  وجوبا                              جوازا           منفصل                               تصلم                                           

  

  يف حمل نصب                   يف حمل رفع                    

اَي (            أنِت  أنَت  نحن أنا(              إياكِ  إياكَ  إيانا إيَّ

  إياهُ  إياكنَّ  إياكم إياكام               هو أنتنَّ  أنتم أنتام           

  ) إياهنَّ  إياهم إيامها إياها    )      هنَّ  هم مها هي           

  

 

  يف حمل رفع فقط              يف حمل نصب أو جر فقط              يصلح للرفع والنصب واجلر                                                  

                                                  ) نا  (                          )  ياء املتكلم الكاف اهلاء  (نون النسوة                  تاء الفاعل (         

   واو اجلامعة  ألف االثنني          

  ) ياء املخاطبة            
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  عرش سابعالدرس ال

 

  العلمثانيا: 

 

ُ مُ عَ يُ  اسمٌ : مُ لَ العَ    وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول: .ُه بال قيٍد امَّ َس نيِّ

  ى.هو املسمَّ  دشاهَ امل يسمى اسام، ونفس الشخص د ) -ي -ز املتكون من ( لفظ زيد يدل عىل شخص معني، فاللفظ

 لكيفمثال أفراد الرجال كثريون ف ) يدل عليهبلفظ خاص  فرد من أفراد اجلنس ييزمت(  :األعالم هووضع والغرض من 

هي بقع من األرض  واملدن البلداتبكر، وكذلك احلال يف  وأعمرو  وأالتسمية بزيد  نحتاج إىلنميز بينهم أثناء التخاطب 

  ا.ونحومه دُح أُ وكذا اجلبال عديدة فلكي نميز بينها نقول عرفات أو  ،برصة –بغداد  -: مكة نقولفلكي نميز بينها 

، بخالف النكرات فهي تدل عىل فرد غري معني من اجلنس متيز مسمياهتا أي معانيها وأفرادهاتعني وفاألعالم هي التي 

  .جبلكرجل، وبلدة، و

فبم واحد  رجلتعني  ،عاملٌ  الرجُل هذا  :فإذا قلت أيضا ولكن بقية املعارف كالضمري واسم اإلشارة تدل عىل مسمى معني

  يتميز العلم عنها؟

زيد دل مبارشة  ذكر لفظأن العلم يدل عىل معني بال قيد أي أن اللفظ بنفسه قد وضع هلذا الشخص فمتى  :واجلواب هو

  تضم إليه. عىل شخص معني، بخالف بقية املعارف فال تدل عىل معني بنفس اللفظ بل بواسطة قرينة

لكل متكلم  يصلح هذا اللفظ) أنا ( ة فقولك: أو اخلطاب أو الغيبال يدل عىل شخص واحد إال بواسطة التكلم  فالضمري

لفظ ( أنت) وكذلك  ،ال خيتص بواحد ولكن حينام تتكلم وتقول أنا حيصل التشخص ويعرف أن املراد هو عني املتحدثو

لفظ صالح ( هو ) صالح لكل خماطب ولكن بواسطة اخلطاب وتوجيه احلديث لشخص ما حيصل التشخص، وكذلك 

  راكٌب دل هو عىل زيد لتقدم ذكره. عرف املقصود فإذا قلت جاَء زيٌد وهويلكل غائب ولكن بواسطة ذكر مرجع الضمري 

صالح لكل ) لوحده هذا لفظ ( يدل عىل معني بواسطة اإلشارة كأن تشري بيدك وتقول هذا كتاٌب، وإال ف واسم اإلشارة

  اإلشارة ال بلفظ هذا فقط. مشار إليه وإنام يتعني يشء واحد بواسطة

أعني هزم  يدل عىل معني بواسطة الصلة التي تذكر بعده مثل: جاَء الذي هزَم األعداَء، فدلت مجلة الصلة واسم املوصول

  عىل شخص معروف هبذا الوصف. األعداء

  .يدل عىل معني بواسطة أل فرجل لوحده ال يدل عىل معني فإذا قلت الرجل دل عىل معنيواملحىل بأل 

  كتاب زيٍد اكتسب التعريف بواسطة لفظة زيد أي بواسطة إضافته إىل كلمة بعده تدل عىل معني. :واملضاف إىل معرفة مثل

الداللة والتعيني بنفس لفظ العلم  فيه حصلترف الذي يدل عىل مسامه بال قيد فافاتضح أن العلم هو الوحيد من بني املع

  من غري ضميمة تضم إليه.
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  الشخيص والعلم اجلنيسالعلم 

 

  .وجنيس ،شخيصالعلم نوعان: 

  فالعلم الشخيص هو الذي سبق مثل زيد، ومكة، ودجلة، وعرفات.

  والعلم اجلنيس هو من حيث املعنى نكرة ومن حيث اللفظ معرفة.

معاملة  لفاظ معانيها كالنكرة تدل عىل فرد غري معني ولكن مع ذلك فإن العرب عاملوهاألابعض هنالك أنَّ بمعنى 

  .املعارف

مثل: أسامة فهو اسم لألسد وال خيص به واحد معني بل يطلق عىل كل أسد فاملفروض أن يعامل معاملة أسد ولكنهم 

  ألن املعارف هلا خصائص ليست للنكرات. عاملوه معاملة زيد وعمرو

  .فمن خصائص املعارف أهنا ال تدخل عليها أل فال يقال: الزيد والعمرو، بخالف النكرات

  أسامُة. فال يقال جاَء األسامة بل جاءَ ) أسامة ( نجد العرب منعوا دخول أل عىل هنا و

فزيد صاحب احلال ومرسعا حال، وصاحب  ،اتقول جاَء زيٌد مرسعً  منها،صحة جميء احلال ومن خصائص املعارف 

  أسٌد مقبًال.هذا  :ينام ال يقالفأجازوا جميء احلال منه ب ،أسامُة مقبال هذا :قالواقد واحلال ال يكون إال معرفة 

  فاتضح أن أسامة من حيث املعنى كأسد ومن حيث اخلصائص اللفظية كزيد.

  ة للثعلب.الَ عَ ة للذئب وثُ الَ ؤَ ومثل: ذُ 

   .وثعلب نكرة، وُثَعاَلة علم جنيسوذئب نكرة وُذَؤاَلة علم جنيس، فأسد نكرة، وأسامة علم جنيس، 

  لفرد معني منه كام هو احلال يف العلم الشخيص. الوسميت أعالما جنسية ألهنا علم للجنس بأرسه 

وليست كل األجناس هلا اسامن أحدمها نكرة واآلخر علم جنس بل هذه ألفاظ نحفظها كام سمعناها عن العرب وال نشتق 

  أي يقترص فيها عىل السامع. مثلها لبقية احليوانات أو غريها
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  عرش ثامنالدرس ال

 

  العلم املفرد واملركب

 

  ينقسم العلم إىل مفرد ومركب:

  فاملفرد مثل زيد وعمرو.

  واملركب إما إضايف، أو مزجي، أو إسنادي.

  اهللاِ، وزيُن العابديَن. مثال املركب اإلضايف: عبدُ 

مَ  ، فهام يف األصل كلمتان ركبتا وجعلتا لبنانت اسم بلدة يف اليمن، و َبْعَلبَّك اسم بلدة يف وْ ومثال املركب املزجي: َحْرضَ

  موت، وأصل َبْعَلَبّك: بعل، وبك.و ،أصل حرضموت: حرضفكلمة واحدة، 

  فهذا يف األصل مجلة من فعل وفاعل ثم جعلت علام لشخص. ،فتَح اهللاُو ومثال املركب اإلسنادي: جاَد احلُق،

  أما الثانية فمجرورة باإلضافة.وعىل الكلمة األوىل منه، فيه اإلضايف جيري اإلعراب  فاملركب

  تقول: جاَء عبُد اهللاِ، ورأيُت عبَد اهللاِ، ومررُت بعبِد اهللاِ.

  وأما املزجيُّ فيعترب كلمة واحدة.

. وجير بالفتحة  ، وذهبُت إىل َبْعَلبَكَّ ، ورأيُت َبْعَلبَكَّ   من الرصف. ممنوع هألنتقول: هذِه َبْعَلبَكُّ

   أي يبقى اللفظ عىل حاله وحيكى عىل حالته األصلية. وأما اإلسنادي فيبقى عىل حاله ويعرب بحركات مقدرة للحكاية

. ، وسلمُت عىل جاَد احلقُّ ، ورأيُت جاَد احلقُّ   تقول: جاَء جاَد احلقُّ

احلكاية، اشتغال املحل بحركة وهو يف املثال األول فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره منع من ظهورها 

  ويف الثاين مفعول به منصوب بحركة مقدرة كذلك، ويف الثالث اسم جمرور بحركة مقدرة كذلك.
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  االسم والكنية واللقب

 

  ولقب.ينقسم العلم أيضا إىل اسم، وكنية، 

  .سعيدوصالح، و. مثل: أمحد، ما سامك به والداكفاالسم: 

  . مثل: أيب بكر، وأم كلثوم.ما صدر بأب أو أموالكنية: 

اح لقب أليب العباس أول  لعيل بن احلسني رمحه اهللا،لقب . مثل: زين العابدين ما دل عىل مدح أو ذمواللقب:  أو السفَّ

  ملوك بني العباس. 

  اجتامع هذه األعالم يف شخص أهيا نقدم ؟ : عندوهي وهنا مسألة

  هنالك تفصيل كاأليت:واجلواب: 

  م عليه.تقديم االس يجبإذا اجتمع االسم واللقب ف -1

  زيٌد.، وال تقل: هذا مجاُل الديِن مجاُل الدينِ زيٌد تقول: هذا 

  .إذا اجتمع اللقب والكنية فيجوز تقديم أهيام شئت -2

  هذا أبو سعيٍد مجاُل الديِن. وأالديِن أبو سعيٍد،  مجاُل تقول: هذا 

  .إذا اجتمع االسم والكنية فيجوز تقديم أهيام شئت أيضا -3

  زيٌد أبو سعيٍد، أو هذا أبو سعيٍد زيٌد.هذا  تقول:

   فإذا اجتمعت الثالثة فاملهم هو أن تقدم االسم عىل اللقب والباقي باخليار.

    سعيٍد.أبو  مجاُل الدينِ  زيدٌ ، أو هذا مجاُل الدينِ  زيدٌ  سعيٍد ، أو هذا أبو الدينِ  مجاُل  سعيدٍ أبو  زيدٌ هذا  تقول:
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  اسم اإلشارةثالثا: 

 

ُ ُمسامُه باإلشارةِ اسم اإلشارة:    .إليه اسم ُيَعنيِّ

  الكتاب املقصود.تقول: هذا كتاٌب مفيٌد، فيعرف املخاطب أي كتاب تقصد بواسطة اإلشارة إليه كأن متد يدك نحو 

  ففي املثال السابق يدل ( ذا ) عىل يشء مشار إليه وهو الكتاب مع اإلشارة إليه بعضو.،يشء مشار إليه + إشارة حسية= ذاف

  وألفاظه هي:

  ) نحو: ذا رجل صادق، ذا: اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ، صادٌق: خرب. ذا للمفرد املذكر ( -1

) فلك أن تستعمل أًيا منها لإلشارة إىل  ِهتِي -ِذِهي -تِهِ  - ِذهِ  -تِهْ  -ِذهْ  -َتا -ِيت  -ِذيتسعة ألفاظ هي: (  ةاملؤنثللمفردة  -2

  مؤنثة واحدة مثل: ِذي امرأة صادقة، وِيت بنٌت مؤدبة، وتا جملٌة مفيدة، وِذْه قصة مجيلة، وتِْه معلمٌة للقرآن وهكذا. 

  ومررُت بَذْيِن. ) نصبا وجرا نحو: َذاِن رجالِن صادقاِن، وإنَّ َذْيِن رجالن صادقان، َذْينِ عا ( و) رف َذانِ للمثنى املذكر ( -3

. َتْنيِ ) رفعا ( و َتانِ للمثنى املؤنث (  -4   ) نصبا وجرا نحو: َتاِن امرأتاِن صادقتاِن، وإنَّ َتْنيِ امرأتاِن صادقتان، ومررُت بتَْنيِ

  )، تقول مشريا إىل مجاعة الرجال: أوالِء حارضوَن،وإىل مجاعة النساِء:أوالِء حارضاٌت. ءِ أوالللجمع مذكرا أو مؤنثا (  -5

  ثم إن مراتب اإلشارة من حيث القرب والبعد ثالث:

  وتستعمل له كل األلفاظ السابقة فإذا قلَت: ذا كتاٌب مفيد، دل عىل قربه منك. اإلشارة إىل يشء قريب عن املتكلمأوال: 

وتستعمل له ( ذا، وذان، وتان، وأوالء، ويت، وتا ) فقط  برشط إضافة  إىل يشء متوسط البعد عن املتكلم اإلشارةثانيا: 

  اَك امرأة.حرف الكاف عليها تقول: ذاَك رجٌل، وذانَِك رجالِن، وتانَِك امرأتاِن، وأولئَك رجال، وتيَك امرأة، وتَ 

ذا، ويت، وتا ) دون البقية برشط إضافة حرفني عليها مها: الكاف وتستعمل له (  اإلشارة إىل يشء بعيد عن املتكلمثالثا: 

  والالم، تقول: ذلَِك رجٌل. ذا:اسم إشارة مبتدأ، الالم:حرف دال عىل البعد، الكاف: حرف دال عىل اخلطاب،رجل: خرب.

  َك= تِْلَك.يلْ نني  تِ الياء اللتقاء الساكمنها وأما ِيت إذا حلقتها الالم والكاف فيجوز فيها وجهان: األول أن نحذف 

  وجيوز أن نبقي الياء ونتخلص من التقاء الساكنني بكرس الالم تِيِلَك تقول: تِْلَك امرأٌة، وتِيِلَك امرأٌة.  

  َك= َتْلَك، وجيوز أن نبقي األلف ونتخلص من التقاء الساكنني بكرس الالم َتالَِك.الْ وَتا جيوز فيها األمران أيضا: تَ 

التنبيه عىل أسامء اإلشارة فيقال يف ذا هذا، ويف ذي وأخواهتا هذي، هِذْه، هِذِه، هاتِْه... ويف املثنى  ويكثر أن تدخل ها 

  تنبه املخاطب عىل املشار إليه. اهذان وهاتان ويف اجلمع هؤالِء، وسميت هبا التنبيه ألهن

  وال تدخُل هاُء التنبيِه عىل ما فيه الالُم فال يقال: هذا لَِك.

  أو أوالِء لَِك.     ،أو تاِن لَِك  ،الالم عىل املثنى أو اجلمع فال يقال: ذاِن لَِك وال تدخل 
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  ) رشح النص(  

 

  ا َشْخِيصٌّ كزيٍد أو ِجنِْيسٌّ كُأَساَمَة.إمَّ وهَو العلُم  ثمَّ 

َة، أو كنيٌة كأيب عمٍرويِن العابديا اسٌم كام مثلنا، أو لقٌب كزَ إمَّ هَو و   وأمِّ ُكْلثُوٍم. َن وُقفَّ

ُر اللقُب عنِ    ٍز.ا كسعيِد ُكْر ْفِردَ مطلًقا، أو خمفوًضا بإضافتِِه إْن أُ  االسِم تابًِعا لهُ  ويؤخَّ

، وَذاِن، وَتاِن للمثنى: باأللِف رفًعا، وبالياِء جًرا ونصبًا، ، وَتا للمؤنِث ، وِيت، وِتهْ : َذا للمذكِر، وِذي، وِذهْ ُثمَّ اإلشارُة وهَي 

  جلمِعهام. وأوالءِ 

َمتُْه َها الالِم مطلًقا، أو مقرونًة هبا، إال يف املثنى مطلًقا، ويف اجلمِع يف لغِة َمْن مَ  نَ والبعيُد بالكاِف جمردًة مِ  ُه، وفيام َتَقدَّ دَّ

  التنبيِه.

.......................................................................................................................  

 ومعرفة وهي ستةٌ  :معطوف عىل الضمري يف قوله ) ثم العلمُ رف وهو العلم فقال: ( ارشع يتكلم عىل النوع الثاين من املع

اللفظية ) فإنه يطلق عىل كل أسد، والفرق بينه وبني النكرة يف األحكام  ةَ امَ َس كأُ  ا َشْخِيصٌّ كزيٍد أو ِجنِْيسٌّ إمّ وهَو  ( الضمريُ 

السفاح كأو ذم  ) كزيِن العابدينَ  ) وهو ما دل عىل مدح ( أو لقٌب ) من زيٍد وأسامَة (  إّما اسٌم كام مثلنا ) أي العلم (هَو و (

ةَ  (  تضع فيه املرأة القطن ونحوه، ثم لقب به كأن وعاء يتخذ من خوص يشبه القرع ( اليقطني ) القفة يف األصل ) وُقفَّ

ثم بني حكم  ) ومٍ ثُ لْ وأمِّ كُ  كأيب عمٍرو ) وهو ما صدر بأب أو أم ( أو كنيةٌ ( يكون شخص يكثر من محل القفة فيلقب هبا 

 ،) وال يقدم عليه فيقال جاَء زيٌد مجاُل الديِن، وال يقال جاَء مجاُل الديِن زيدٌ  ُر اللقُب عن االسمِ ويؤخَّ  (الرتتيب بينها فقال 

) يقصد أن اللقب يكون تابعا لالسم يف اإلعراب رفعا ًعا له تابِ  اللقب والكنية (بني ال و ،وال ترتيب بني االسم والكنية

 ) امطلقً  ونصبا وجرا تقول: جاَء زيٌد مجاُل الديِن، ورأيُت زيًدا مجاَل الديِن، ومررُت بزيٍد مجاِل الديِن وهو بدل من زيد (

أن يكونا مفردين  - 1 أي سواء أكان اللقب واالسم مفردين أو مركبني أو أحدمها مفردا واآلخر مركبا فهذه أربع حاالت:

ثم  ،هو وعاء حيمله الراعي يضع فيه زاده ومتاعهوالُكْرُز  ،زٍ ُكرْ  سعيٍد ، ومررُت بُكْرًزا سعيًدا، ورأيُت ُكْرزٌ  سعيدٌ مثل: جاَء 

مركبني مثل: جاَء عبُد اهللاِ مجاُل  اأن يكون -2 ،ْرزيكثر من محله حتى عرف به فقيل سعيد كُ  سعيدٌ لقب به كأن يكون 

جاَء زيٌد أن يكون االسم مفردا واللقب مركبا مثل:  -3الديِن، ورأيُت عبَد اهللاِ مجاَل الديِن، ومررُت بعبِد اهللاِ مجاِل الديِن، 

مثل: جاَء عبُد  أن يكون االسم مركبا واللقب مفردا -4رُت بزيٍد مجاِل الديِن، مجاُل الديِن، ورأيُت زيًدا مجاَل الديِن، ومر

) يقصد أنه يف احلالة  زٍ ا كسعيِد ُكرْ ا بإضافتِِه إْن أْفِردَ أو خمفوًض (  ُكْرزٍ ، ومررُت بعبِد اهللاِ ُكْرًزا، ورأيُت عبَد اهللاِ ُكْرزٌ اهللاِ 

وجه ثان غري اإلتباع وهو اإلضافة فنقول: جاَء سعيُد ُكْرٍز، ورأيُت فيها إذا كان االسم واللقب مفردين جيوز وهي األوىل 

    سعيَد ُكْرٍز، ومررُت بسعيِد ُكْرٍز.

) نحو جاَء ذا  وهَي: َذا للمذكرِ ) وهي: اسم يعني مسامه باإلشارة إليه (  اإلشارةُ  ُثمَّ ثم رشع يف اسم اإلشارة فقال : ( 

وقد ورد هذا اللفظ مع كرس اهلاء أيضا ِذِه، ومع إشباع الكرس حتى يصري  ) وِذهْ  ) نحو جاءت ذي املرأُة ( وِذي الرجُل (
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واوا وألفا  صارتاياء ِذِهي فإن الكرسة إذا أشبعت أي أطيل زمن النطق هبا صارت ياء مثلام أن الضمة والفتحة إذا أشبعتا 

) وقد ورد عن العرب أيضا كرس اهلاء من ِتْه فتصري تِِه، وإشباع الكرسة حتى تتولد منها ياء ِهتِي  َتا للمؤنث، و، وتِهْ وِيت (

)  وَذاِن، وَتاِن للمثنى: باأللِف رفًعا، وبالياِء جًرا ونصبًا تقول: َتا هنٌد، وتِْه هنٌد، وتِِه هنٌد، وِهتِي هنٌد بمعنى هذه هنٌد (

اِن، وَتاِن امرأتاِن صاحلتاِن، وإنَّ َذْيِن رجالِن صاحلاِن، وإنَّ تَْنيِ امرأتاِن صاحلتاِن، ومررُت بَِذْين تقول: ذاِن رجالِن صاحل

) أي جلمع املذكر واملؤنث تقول: أوالِء صاحلوَن، وأوالِء صاحلاٌت، هذا  وأوالِء جلمِعهامالرجلِني، ومررُت بِتَْنيِ املرأتِني ( 

) أي يف  مطلًقا جمردًة من الالمِ ) سواء أكانت الكاف (  بالكاِف  ) فيشار إليه ( البعيدُ  ) أما ( وإذا أردت اإلشارة للقريب ( 

) أي بالالم، واحلاصل هو أنه يشار إىل البعيد بإضافة الكاف عىل اسم اإلشارة مثل  أو مقرونًة هبااإلفراد والتثنية واجلمع ( 

ذاك أو الكاف والالم معا مثل ذلَك، فأما الكاف فإهنا تقرتن باملفرد مثل ذاك رجٌل واملثنى مثل ذانَِك رجالِن، واجلمع 

أي عند  ) إال يف املثنى مطلًقاثنى واجلمع وهلذا قال: ( مثل: أولئك رجاٌل وهلذا قال مطلقا بخالفه مع الالم فإهنا متتنع يف امل

هُ  كل العرب فال يقال ذاِن لَِك أو تاِن لَِك (  للعرب: لغة نيجمع يف اسم اإلشارة لغتلليقصد أن  ) ويف اجلمِع يف لغِة َمْن مدَّ

أوىل، فتصري قرص أي حذف اهلمزة املد وهي أوالِء وهي املشهورة فهذه متتنع معها الالم فال يقال أوالِء لَك، ولغة ال

َمتُْه َها التنبيهِ يمتنع معها الالم فيجوز أن يقال أوىل لَِك صاحلوَن ( فهذه ال  ،يقولون: أوىل صاحلونَ  ) فال جتتمع  وفيام َتَقدَّ

مرتبتان: قربى، ، ثم هنا أمر وهو أن قضية كالم املصنف أنه ليس السم اإلشارة إال الالم مع ها التنبيه فال يقال هذا لَك 

وبعدى، وهي طريقة ابن مالك وغريه من املحققني، لكن اجلمهور عىل أن له ثالث مراتب: قربى وهي املجردة من الالم 

والكاف، وبعدى وهي املقرونة هبام، ووسطى وهي املقرونة بالكاف وحدها ألن زيادة احلرف تشعر بزيادة املسافة اهـ من 

    ر بترصف يسري.رشح العالمة الفاكهي عىل القط
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  عرش تاسعالدرس ال

 

  االسم املوصولرابعا: 

 

ُ مسامُه بواسطة الصلة بعدهعَ اسم يُ االسم املوصول:    .نيِّ

فإهنا  باألمسِ  الذي أكرمتَهُ ، فيعرف الشخص القادم بواسطة الصلة وهي مجلة جاءين اليوَم الذي أكرمتَُه باألمسِ تقول: 

  تدل عىل شخص معروف عند املخاطب.

  بذكر الصلةح املعنى إال الذي مل يتض ينجاء قلَت فإذا  وسميت باألسامء املوصولة ألهنا توصل بكالم بعدها يوضح معناها

  .ومشِرتكة، خمتصةوهي نوعان: 

. واملشرتكة تكون للجميع بلفظ واحدوكذا يف التثنية واجلمع، مؤنث بلفظ آخرللفاملختصة هي التي تكون للمذكر بلفظ و

ها، وجاَء اللذان ُه وجاءت التي أكرمتَ والاليت، تقول: جاَء الذي أكرمتَ  والذينَ  واللتانِ  الذي والتي واللذانِ  :مثال املختص

  الاليت أكرمتهن. تأكرمتهام، وجاءت اللتان أكرمتهام، وجاء الذين أكرمتهم، وجاء

ها، وجاَء من أكرمتهام، وجاءت من أكرمتهام، وجاَء من ْن أكرمتَ ه، وجاءْت مَ َمْن أكرمتَ  ومثال املشرتك َمْن، تقول: جاءَ 

أو اللذان أو اللتان أو اللذين أو الاليت ومل يتغري  الذي أو التي معناهاسم موصول أكرمتهم، وجاءت من أكرمتهن، فمن 

  لفظه.

  الاليت ). -الذينَ  - اللتان رفعا واللتني نصبا وجرا -وجراِن نصبا يْ اللذان رفعا واللذَ  -التي -فاملختصة هي: ( الذي

  ستة هي:واملشرتكة 

  للعاقل سواء أكان مفرًدا أم مثنى أم جمموًعا، وسواء أكان مذكرا أم مؤنثا. َمنْ  -1

.، اموَمْن أكرمتَهُ تقول: حَرض َمْن أكرمتَُه، وَمْن أَكرمتََها،    وَمْن أكرمتَُهم، وَمْن َأكرمتَُهنَّ

  سواء أكان مفردا أم غري مفرد، مذكرا أم مؤنثا. لغري العاقل ما -2

.   تقول: شاهدُت ما بنيتَُه، وما بنيتََها، وما بنيتَُهام، وما بنيتَُهنَّ

 ي، بخالف بقية العرب فهبلفظ واحد للمذكر واملؤنث املفرد وغريه اسام موصوال اهنعند قبيلة َطيٍِّئ وهم يستعملو ذو -3

يقول بنو َطيٍِّئ: جاءين ُذو قاَم، ورأيُت ُذو قاَم، ومررُت بُذو قاَم، أي الذي  صاحب،عندهم اسم من األسامء الستة بمعنى 

  عىل السكون يف حمل رفع يف املثال األول، ويف حمل نصب يف الثاين، ويف حمل جر يف الثالث. مبنيقاَم، وذو: اسم موصول 

   بثالثة رشوط: وإنام تكون اسام موصوال ذا -4

، مثل: َمْن ذا جاءك ؟ أي َمْن الذي جاءك، َمْن: اسم استفهام مبني عىل السكون نااالستفهاميت )َمْن وَما  (أن يتقدمها  - أ

  ذا. يف حمل رفع مبتدأ، ذا: اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل رفع خرب، جاءك: فعل وفاعل مسترت ومفعول به صلة

  .صلة املوصول فعلَت مبتدأ، ذا: اسم موصول خرب، واسم استفهام ومثل: ماذا فعلَت ؟ أي ما الذي فعلته، ما: 
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كلمة لالستفهام، وذا كلمة أخرى اسم  نْ ، مثل: َمْن ذا جاءَك ؟ يصح أن نعترب مَ واحدةأن ال جتعل ذا وما قبلها كلمة  -ب

 موصول، ويصح أن نعتربمها معا كلمة واحدة دالة عىل االستفهام فنعرب َمْن ذا: اسم استفهام مبني عىل السكون يف حمل

رفع مبتدأ، واجلملة بعده خرب، ومثل: ماذا فعلت ؟ يصح أن نقدر ما استفهامية وذا اسام موصوال، ويصح أن نعتربمها 

  .وفعلَت: فعل وفاعلالسكون يف حمل نصب مفعول به مقدم،اسم استفهام مبني عىل حدة لالستفهام فنعرب ماذا:كلمة وا

القادُم ؟ أي َمْن هذا القادُم، مْن: اسم استفهام مبتدأ، ذا: اسم إشارة خرب، ، مثل: َمْن ذا أن ال تكون ذا اسم إشارة -ج

؟ أي ما هذا التهاون، فام: استفهامية مبتدأ، ذا: اسم إشارة خرب، التهاون:  التهاونُ القادُم: بدل مرفوع من ذا، ومثل: ماذا 

ألن االسم املوصول ال يليه مفرد مثل القادم، والتهاون بل  ؛بدل، وال يصح يف املثالني السابقني أن جتعل ذا اسام موصوال

  بد أن يليه مجلة أو شبه مجلة. ال

مثل الضارب واملرضوب فأل هنا اسم موصول بمعني الذي، تقول: جاَء  املفعولأل الداخلة عىل اسم الفاعل واسم  -5

َب.، وجاَء املَب الضارُب أي الذي َرضَ    رضوُب أي الذي ُرضِ

لم تكون حرف تعريف، وأل الداخلة عىل اسم الفاعل واسم املفعول فأل الداخلة عىل االسم اجلامد مثل الرجل والعِ 

  تكون اسام بمعنى الذي.

  عل ماض، الضارب: فاعل مرفوع بالضمة، والفاعل مسترت تقديره هو، زيدا: مفعول به منصوب السم الفاعل.جاَء: ف

ألن العامل يتسلط عىل االسم  ؛وال يكون لـ ( أل ) إعراب خاص ،فاسم الفاعل واسم املفعول ملا أشبها الفعل عمال عمله

  بعدها.

  وهلا تفصيل إليك بيانه: َأيٌّ  -6

  ال يتضح معناها إال إذا أضيفت إىل اسم بعدها وهي تكون استفهامية ورشطية وموصولية.اسم مبهم  أيٌّ 

  .فهنا أي اسم استفهامكتاٍب تقرُأ ؟  أيَّ  مثل:

  وهنا أي اسم رشط جازم جيزم فعلني تقرأ وتستفد. ،ومثل: أيَّ كتاٍب تقرأْ تستفْد منهُ 

  هو نافع من الكتب.واملعنى أحبُّ الذي  وهنا أي اسم موصول بمعنى الذي ،هو نافعٌ  الكتِب بُّ أيَّ حِ ومثل: أُ 

: فعل مضارع وفاعل مسترت، أيَّ اسم مو منصوب بالفتحة وهو مضاف والكتب مضاف به  لمفعوصول وإعرابه: أحبُّ

  إليه، هو: ضمري يف حمل رفع مبتدأ، نافع: خرب، واجلملة االسمية صلة املوصول.

  واملعنى الذي هو جامع من املتوِن. ،علٍم أيَّ املتوِن هو جامعٌ ومثل: احفْظ يف كل 

  أي عىل الذي هو أقرُب إليَك من الناِس. ،مثل: ابدأْ بالصدقة عىل أيِّ الناِس هو أقرُب إليَك 

  وهكذا. أي عىل الذيَن هم أقرُب إليَك من املحتاجَني. ،ومثل: ابدْأ بالصدقِة عىل أيِّ املحتاجَني هم أقرُب إليَك 
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  صلة املوصول

 

ا مجلة، أو شبه مجلة. وهيصلة ال بد للموصول من    إمَّ

  كرْمتَُه.أحَرض الذي أبوُه صديُقَك، وحَرض الذي  مثل: ةوفعلي ،تكون اسميةواجلملة أوال: 

  ويشرتط يف اجلملة أمران:

  . جاَء الذي هل تعرفه جاَء الذي ارضْبه، أومثل: ملة اإلنشائية صلة، فال يصح أن تكون اجلكام مثلنا.  أن تكون خربية -1

  .أن تشتمل تلك اجلملة اخلربية عىل ضمري عائد عىل االسم املوصول يطابقه تذكريا وتأنيثا وإفرادا وتثنية ومجعا -2

  حَرض الذي أبوُه مسافٌر، فأبوه مسافر مجلة اسمية صلة املوصول وقد اشتملت عىل ضمري هو اهلاء يعود عىل الذي.مثل: 

  التي أبوها مسافٌر، وهنا الضمري ( ها ) مؤنث ألنه يعود عىل اسم موصول مؤنث ( التي ). ومثل: حَرضِت 

 ومثل: حَرض اللذاِن أبومها مسافٌر، وحرضت اللتاِن أبومها مسافٌر، وحَرض الذيَن أبوهم مسافٌر، وحرضت الاليت أبوهنَّ 

  مسافٌر، وقد تغري الضمري بحسب التأنيث والتذكري واإلفراد والتثنية واجلمع.

  وتقول يف اجلملة الفعلية: حَرض الذي سافَر، فسافَر فعل ماض والفاعل مسترت تقديره هو عائد عىل الذي واجلملة صلة.

حَرض الذيَن سافروا، وحرضت اللتاِن سافرتا، و حَرض اللذاِن سافرا، وحَرضتحرضت التي سافرْت أي هي، و ومثل:

  الاليت سافرَن.

  وقد حيذف العائُد سواٌء كان يف حمل رفع أم نصب أم جر.

ا أنفُع، أي الذي هو أنفُع، فأنفُع:خٌرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو يكون العائد عىل االسم املوصول.   تقول: اقرْأ من الكتِب أهيُّ

  ول كتب حمذوف وهو العائد عىل ما.وتقول: طالعُت ما كتبَت، أي الذي كتبته، فمفع

  وتقول: سأرشُب مما ترشُب، أي من الذي ترشب منه، فاهلاء هو العائد وقد حذف هو وحرف اجلر.

  الذي عنَدَك. عرفُت وهي اجلار واملجرور والظرف مثل: حَرض الذي يف املسجِد، و شبه اجلملةثانيا: 

معنى مفيدا فال يدرى  ؤديفال ي ،أن يكونا تامني أي تتم هبام الفائدة كام مثلنا بخالف قولك: جاَء الذي بَك  ويشرتط فيهام

  فإن أمِس وإن كانت ظرف زمان إال أهنا هنا ال تدل عىل معنى تام. أيضا فهذا غري مفيد اجلملة، أو جاَء الذي أمسِ ما معنى 

   بيانه: . من متعلَّقواعلم أن اجلار واملجرور والظرف ال بد هلام

  .إىل املسجد كانَ فاجلار واملجرور مرتبطان بالفعل ذهَب أي أن الذهاب ذهَب زيٌد إىل املسجد، إذا قلَت: 

  : ذهَب زيٌد مرسعا واشرتى دجاجة وأكلها يف البيِت، فهنا اجلار واملجرور ( يف البيت ) مرتبطان بامذا ؟ومثل

  .يستقيم املعنى ال ألنههل مها مرتبطان بالفعل ذهب فيكون املعنى ذهب زيٌد يف البيت مرسعا... واجلواب كال 

  .أيضا يكون املعنى اشرتى دجاجة يف البيِت، واجلواب كال وال يستقيم املعنىفمرتبطان بالفعل اشرتى  أهنامأو 

  .ألكل وقع يف البيتأن اان بالفعل أكل أي ومرتبط انمتعلق امفام بقي غري أهن

   كاسم الفاعل.معناه  يفأن يرتبطا بفعل أو ما  وهكذا يتضح أن اجلار واملجرور ومثله الظرف ال بد
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، فزيد ال يصلح أن يرتبط به اجلار واملجرور وإنام املعنى هو زيٌد ُوِجَد دارِ زيٌد يف المثل: ذف الفعل وما يف معناه قد حيثم إن 

عىل  نيبفعل أو اسم فاعل داليف الداِر أو زيٌد كائٌن يف الدار أو زيٌد حصل أو حاصل يف الدار، أي يرتبط اجلار واملجرور 

  الوجود.

والتقدير حَرض الذي  لقان بفعل دال عىل الوجودمتعجار وجمرور ففي املسجد حَرض الذي يف املسجِد،  :إذا قلناحينئذ ف

  لة املوصول.وجَد يف املسجد فتكون مجلة وجد يف املسجد ِص 
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  ) رشح النص( 

 

تِي، واللذاِن، واللتانِ ُثمَّ املوصوُل وهوَ  رِ باأللِف رفًعا، وبالياِء جًرا ونصبًا، و :: الَّذي، والَّ الَّذيَن بالياِء مطلًقا،  :جلمِع املذكَّ

  : الالئِي، والالِيت.واألُىل، وجلمِع املؤنِث 

، وأْل يف وصٍف رصيٍح لغِري تفضيٍل كالضارِب واملرضوِب، وذُ   و يف لغِة َطيٍِّئ، وَذا بعَد ماوبِمعنى اجلميِع: َمْن، وَما، وأيٌّ

  االستفهاميتِني. نِ مَ  وَ أَ 

  .للموصوِل يسمى عائًدا طِبٍْق ا: مجلٌة خربيٌة ذاُت ضمٍري وصلُة أل الوصُف، وصلُة غِريها إمَّ 

ْم َأَشدُّ وقد حيذُف نحُو:  ُ ُبوَن ). ) ( أَهيُّ ُب ِممَّا َتْرشَ    ( َوَما َعِمَلْت َأْيِدهيِْم ) ( َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض ) ( وَيْرشَ

اِن مُ  ،أو ظرٌف  قاِن باستََقرَّ حمذوًفا.أو جارٌّ وجمروٌر تامَّ     تََعلِّ

.......................................................................................................................  

واللذاِن، ) للمفردة املؤنثة (  والَّتِي () للمفرد املذكر  ُثمَّ املوصوُل وهو: الَّذي( : االسم املوصول فقالبيان رشع يف  

ذيَن بالياِء مطلًقا ) للمثنى املذكر واملؤنث ( واللتاِن باأللِف رفًعا، وبالياِء جًرا ونصبًا ِر: الَّ ) أي رفعا ونصبا  وجلمِع املذكَّ

إال للعقالء بخالف األىل فإهنا تكون للعاقل  ستعمليأيضا جلمع املذكر ولكن الفرق بينهام أن الذين ال )  واألُىل (وجرا 

   ا.شاهدُت الرجاَل األُىل أكرموَك أي الذين، وشاهدُت الكتَب األُىل اشرتيتَه وغريه تقول:

. :مثلواللوائي واللوايت كلهن بمعنى واحد  ) وجلمِع املؤنث: الالِئي، والالِيت  (   شاهدُت النساَء اللوائي أكرمتَُهنَّ

) وتكون للعاقل وغريه نحو  وأيٌّ  األوىل للعاقل والثانية لغريه ( ) َمْن، وَما أي الذي والتي والبقية ( ) اجلميعِ وبِمعنى  (

وأْل يف وصٍف رصيٍح لغِري تفضيٍل كالضارِب ( الطعاِم هو أحبُّ إليَك أي اخرت الذي هو أحب إليك من الطعام اخْرت أيَّ 

 الصاخل) الوصف هو املشتق مثل اسم الفاعل واسم املفعول واسم الزمان واملكان واآللة، والرصيح أي  واملرضوِب 

اجلامعِة ويستهُني  عليه كام يف قولنا: التارُك صالةصح عطف الفعل يولذا  الشبه بالفعل بان حيل الفعل حمله ويعمل عمله

وهذا ال ينطبق عىل غري اسم الفاعل بمعنى الذي يرتك  هتارك لكونبالديِن هو املنافق، فإن املضارع يستهني معطوف عىل ال

َب  جاَء الضارُب أي الذي رضَب،كالضارب يف قولنا  واسم املفعول مثل املرضوب يف قولنا: جاَء املرضوُب أي الذي ُرضِ

ل واألعلم واألتقى وقوله لغري تفضيل خيرج أسامء التفضيل مثل األفض أي هو فيحوي ضمريا مسترتا يف حمل نائب فاعل،

دون غريهم من العرب نحو جاَء ذو قاَم أي الذي  )و يف لغِة َطيٍِّئ وذُ  (، واألعىل فإن أل فيها حرف وليست اسام موصوال

نحو ماذا تفعل أي ما الذي تفعله، وَمْن ذا جاءَك أي من الذي جاءك هذا إذا مل  ) االستفهاميتنيِ  َمنِ  وأَ  وَذا بعَد ما قاَم (

أي الوصف الرصيح وهو  ) وصلُة أل الوصُف  بذا اسم اإلشارة ( مل يردكلمة واحدة، أو  انعديترتكب من وما مع ذا و

 )وصلُة غِريها إّما: مجلٌة خربيٌة بخالف صلة غريها من األسامء املوصولة ولذا قال: (  ،اسم الفاعل واملفعول كام سبق

يف التذكري   )للموصولِ  ( أي مطابق )طِبٍْق ذاُت ضمٍري (  صلة نشائيةاسمية كانت أو فعلية فال يصح أن تكون اجلملة اإل

لعوده عىل االسم املوصول مثل: جاَء الذي أبوه مسافٌر فاهلاء يعود عىل  ) يسمى عائًداوالتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع ( 
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ُْم َأَشدُّ قوله تعاىل (  )نحُو  ) العائد ( وقد حيذُف  الذي ( تدأ حمذوف تقديره ) عىل الرمحن أي الذي هو أشُد فأشد: خرب ملب َأهيُّ

ها باهلاء وما ؤووأما البقية فقر ،وشعبة  قراءة محزة والكسائي) يف َوَما َعِمَلْت أَْيِدهيِمْ ونحو قوله تعاىل (  هو يعود عىل أي

 ( :قوله تعاىلكو ،والتقدير وما عملته وشعبة محزة والكسائي عىل قراءة فعول بهاملهي  حذوفةاملأيدهيم فتكون اهلاء  هعملت

ُبونَ ( قوله تعاىل كو ،) أي الذي أنت قاضيه فاهلاء املحذوفة يف حمل جر باإلضافة َفاْقِض َما أَْنَت َقاضٍ  ُب ِممَّا َتْرشَ  ) وَيْرشَ

    أي مما ترشبون منه فيكون الضمري وحرف اجلر حمذوفني.

 ،مجلة خربية أي وصلة غريها إما مجلة خربية أو ظرف أو جار وجمرور قوله معطوف عىل ) أو جارٌّ وجمرورٌ  ،أو ظرٌف ( 

انِ  مثال الظرف عرفُت الذي عندَك، ومثال اجلار واملجرور جاَء الذي يف املسجِد ( ) هذا رشطهام وهو أن يتم هبام املعنى  تامَّ

) أي يتعلقان ويرتبطان بفعل حمذوف دال عىل الوجود مثل استقر أو وجد أو  ُمتََعلِّقاِن باستََقرَّ حمذوًفا ( مع املوصول

ويف قولنا جاء الذي يف  ،كلها بمعنى واحد ففي قولنا عرفُت الذي عندَك أي الذي استقر أو وجد عندك ثبتحصل أو 

ه إذا كان اسام أن يكون املتعلق فعال ال اسام ألن يف االسم املوصول وإنام وجب ،املسجد أي الذي استقر أو وجد يف املسجد

  وصلة املوصول مجلة ال مفرد. ،سيكون مفردا
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   عرشونالدرس ال

 

ف بألخامسا:    املُعرَّ

 

  الرجل. :مثل: رجل صارت معرفة. ةفإذا دخل عىل نكر ( أل ) حرف تعريف

  : إما تعريف عهد، وإما تعريف جنس. نوعانوهذا التعريف 

  .التي تدل عىل واحد من أفراد اجلنس بعينهأوال: أل العهدية وهي: 

جاء شيخ معني يعرفه قد جاَء الشيُخ، فهنا ال يقصد أنه قد جاَء شيخ من الشيوخ، وإنام  شخص لصاحبه: لأن يقو مثل

  مسجدهم.املخاطب كأن يكون الشيخ الذي يدرسون عنده أو شيخ 

  عىل ثالثة أنواع : العهدو

  .أن يتقدم ملصحوب أل علم املخاطب به: والعهد الذهني وه -1

إن قيل أي سيارة يقصد املتكلم ؟ قلنا السيارة التي يعرفها املخاطب والتي سبق أن رآها أو سبق هنا مثل: بعُت السيارَة، ف

  .فه هبا املتكلمعّر أن 

ُه  : قال اهللا تعاىل: (مثال وُه َفَقْد َنَرصَ ا ِيف  اهللاُإِالَّ َتنُرصُ ِذيَن َكَفُروا َثاِينَ اْثنَْنيِ إِْذ ُمهَ فالغار هو غار معني  ) اْلَغارِ إِْذ َأْخَرَجُه الَّ

  اء فأل يف الغار للعهد الذهني.وهو غار ِحَر معلوم لدى املخاطبني 

  .أن يتقدم ملصحوب أل ذكر يف اللفظ: والعهد الذكري وه -2

مثل: اشرتيُت فرًسا ثم بعُت الفرَس، أي بعت الفرس املذكور، فالفرس ذكر أوال نكرة ثم ذكر ثانيا معرفة وأل فيه تدل 

  فإن ذلك يدل عىل أنك بعت فرسا غري األول. االذكري، بخالف لو قلَت اشرتيُت فرًسا ثم بعُت فرًس عىل العهد 

ُسوَل َفَعَىص فِْرَعْوُن  َرُسوًال َكَام َأْرَسْلنَا إَِىل فِْرَعْوَن  مثال: قال اهللا تعاىل: (   أي عىص فرعون الرسول الذي تقدم ذكره. ) الرَّ

  .حارضا أل مصحوب أن يكونالعهد احلضوري وهو:   -3

     .عندك: ال تشتم الرجَل، أي الرجل احلارض املشاهد جالسا يشتم رجال شخصمثل قولك ل

يف حجة وكان يوم عرفة أي اليوم احلارض الذي نزلت فيه هذه اآلية  َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم ) اْليَْومَ  تعاىل: (مثال: قال اهللا 

  الوداع.

  .واحد معني من أفراد اجلنس تدل عىلال  التيثانيا: أل اجلنسية وهي: 

  وهي ثالثة أنواع أيضا:

  .ميع أفراد اجلنسشمول احلكم جل التي يراد هبااستغراقية وهي:  -1

   مثل: املؤمُن يف اجلنِة، أي كل مؤمن يف اجلنة فاحلكم يشمل مجيع أفراد اجلنس.

نَسانُ َوُخِلَق  اهللا تعاىل: (مثال: قال    كل فرد من أفراده.لأي كل إنسان فالضعف صفة الزمة  َضِعيًفا ) اْإلِ

  .مصحوب أل بجميع صفات أفراد اجلنس عىل وجه املبالغة فاتصاالتي يراد هبا كاملية وهي:  -2
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  مثل: أنَت الرجُل أي اجلامع لصفات الرجال احلميدة، واألصل: أنت رجٌل فأدخل أل عليه بقصد املبالغة يف املدح.

  أي الذي اجتمع فيه ما تفرق يف اجلنس من صفة الشجاعة. الشجاع،ومثل: زيٌد 

  هو اللئيم، أي اجلامع لكل صفات اللؤم املتفرقة يف أفراد اإلنسان.ومثل: 

  .التي يراد هبا أن احلكم واقع عىل اجلنسلبيان احلقيقة وهي:  -3

  أي عىل املعنى العام املوجود يف الذهن. أي هي التي ال يقصد هبا أن احلكم واقع عىل األفراد بل عىل اجلنس نفسه

 بيان احلقيقة أي أن الذكر البالغ من أفراد اإلنسان خري من امخٌري من املرأِة، فأل يف الرجل ويف املرأة يراد هب رجُل مثل: ال

ساء خري من وليس املقصود أن كل رجل خري من كل امرأة فهذا باطل ألن كثريا من الن ،األنثى البالغة من أفراد اإلنسان

   .وإنام املقصود أن هذا اجلنس خري من هذا اجلنس بدليل ما اختصه اهللا به من النبوة والقوامة عىل املرأة ،كثري من الرجال

  عىل ما ييل:التي لبيان احلقيقة تصدق أل ثم إن 

  .وال يصح رسيانه إىل أفراده فقطأن يكون احلكم متسلطا عىل املفهوم الذهني  - أ

، فالكيل هو: ما ي مثل: ولو نظرنا إىل كل إنسان كزيد وعمرو وهند... علمنا أن هذا احلكم عىل كثرييَن،  صدقاإلنساُن كيلُّ

  ألن كل فرد هو شخص واحد فكيف يدل عىل كثريين، وملزيد من التوضيح نقول: منهم ال ينطبق عىل أي فرد

له هويته اخلاصة به كالعمر والطول والعرض واللون والشكل  منهم وهند... كل شخص وزيد وعمركأفراد بني آدم 

بعملية التجريد  فيقوم الذهن ،به، وعمرو= إنسان خاص أيضا وهكذا ةخاص هويةفزيد= إنسان خاص أي له  ،والصفات

  .املستخلص باإلنسانذلك  ييسمويستخرج القدر املشرتك بينهم وطرح الصفات اخلاصة بكل فرد بأن ي

  جتد إنسانا بدون هوية خاصة به. الوأما يف اخلارج ف يف العقلص لوحده ال وجود له إال وهذا املستخل

  فأل فيه لبيان احلقيقة. هو حكم عىل ذلك اجلنس الذي يوجد يف الذهن فقط ،اإلنسان كيل فقولنا:فإذا علم هذا 

  .األفرادصحة رسيان احلكم إىل احلكم متسلطا عىل املفهوم الذهني مع  أن يكون -ب

ننا نحكم بأن هذه احلقيقة خري من هذه احلقيقة، ولو نظرنا إىل اخلارج لوجدنا هذا احلكم إمثل: الرجل خري من املرأة ف

ينطبق عىل أكثر األفراد أيضا فإنه قد كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال أقل القليل ولكنه ليس حكام استغراقيا 

  ألن احلكم ال ينطبق عىل كل فرد.

ومثل: الفهُد أرسع من الذئب أي أن هذه اجلنس والنوع من احليوانات أرسع من ذاك وإذا نظرنا إىل اخلارج فإنه يمكن أن 

  يوجد بعض الذئاب أرسع من بعض الفهود.

ٍء َحيٍّ ) فأل يف املاء لبيان احلقيقة وليس ل املَْاءِ  َوَجَعْلنَا ِمنَ  تعاىل: (مثال قال اهللا  ألنه يقتيض استهالك املاء  قستغراالُكلَّ َيشْ

    فإنه مل ختلق منه أحياء. وليس كذلك لوجود ماء مل يفعل به هكذا كاملاء الذي نرشبه أو نغتسل به  كله يف خلق األحياء
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  : املعرف باإلضافةسادسا

 

  النكرة إذا أُضيفت إىل أحد املعارف السابقة صارت معرفة.

  وكتاب الذي أكرمك، وكتاب الفقيه.مثل: كتابك، وكتاب زيٍد، وكتاب هذا، 

فكلمة كتاب يف كل ذلك معرفة؛ ألن األول مضاف إىل ضمري، والثاين إىل علم، والثالث إىل اسم إشارة، والرابع إىل اسم 

  موصول، واخلامس إىل معرف بأل.

  ؟ فهل هي بمرتبة واحدة أو أن بعضها أعرف من بعض ،هنا مسألة وهي: ما هي رتبة املعارفإن هاثم 

: هو أن بعضها أعرف من بعض، ومعنى األعرفية هو أن بعضها أشد تعيينا وتشخيصا ملدلوله من البعض اآلخر واجلواب 

  أقل تعريفا. تكان أكثر لالشرتاك ةاملعرفة حمتمل توكلام كان

أعرف املعارف ألنه أكثر تشخيصا ملسامه من البقية فإذا قلت: أنا جائٌع، مل حيتمل عند املخاطب أن يدل لفظ أنا  فالضمري

ابن  هوعىل غريك إطالقا بخالف غريه كالعلم فإذا قلت: جاَء زيٌد فلربام قيل لك من هو زيد فاحتجت إىل تبيينه كأن تقول 

  .فالن أو هو الطويل أو صفته كذا

بقرينة  مسامها ىلألنه يدل عىل مسامه بال قرينة بخالفها فهي تدل عاإلشارة واملوصول واملعرف بأل أعرف من  ثم العلم

  ها.فكان أشد ختصيصا ملسامه من

ألنه يدل عىل مشار إليه حارض مثل: هذا رجل، بخالف االسم املوصول فإن مجلة الصلة قد تكون  ثم اسم اإلشارة

  .باجلائزةِ  الذي فازَ  البارحةَ رأيُت لغائب مثل: اارض وللح

عليه أل  أضيفتكالرجل أصله رجل ثم   دخلت عليهامفي ليست أصالألن أل وهو أعرف من املعرف بأل وصول ثم امل

  ويمكن أن يستغني عنها نحو جاَء رجل، بخالف املوصول فإنه ال يستغني عن مجلة الصلة إطالقا.

رتبة خاصة به بل رتبته من رتبة املضاف إليه فمثال كتاب زيد برتبة العلم ألنه وأما املضاف إىل واحد من املعارف فليس له 

كون أعرف من يأضيف إىل علم فيكون أعرف من اسم اإلشارة واملوصول واملعرف بأل، ومثل كتاُب هذا برتبة اإلشارة ف

  االسم املوصول واملعرف بأل وهكذا.

أنه قد تقررت عند  :س برتبة الضمري بل برتبة العلم والرس يف ذلك هوولكن استثنى العلامء املضاف إىل الضمري فإنه لي

الرجُل املؤمُن، فهنا املؤمن صفة ونعت  جاءَ  :فإذا قلَت  ) أن الصفة تكون برتبة املوصوف أو أقل( العلامء قاعدة وهي: 

بأل وهو  ةمعرف يوهفهنا املؤمن صفة لزيد  ،زيٌد املؤمنُ  جاءَ  :للرجل ومها متساويان يف الرتبة ألهنام معرفان بأل، وإذا قلَت 

صفة لزيد، فلو وهو وحينئذ إذا قلنا: مررُت بزيٍد صاحبَِك، فصاحبك معرف باإلضافة إىل الضمري ، أقل رتبة من العلم

  جعلنا املضاف إىل الضمري برتبة الضمري القتىض هذا أن تكون الصفة أعرف من املوصوف وهذا خرق للقاعدة.

  .كذا قالوا ال يفضل عىل املتبوعالتابع وتابعة واملوصوف متبوع ا هنال تكون أعرف من املوصوف ألن الصفة ذكروا أوإنام 
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  ) رشح النص( 

 

  ُثمَّ ُذو األداِة، وهَي أْل عنَد اخلليِل وسيبويِه، ال الالُم وحَدها خالًفا لألخفِش.

ا نَلْ عَ َج )، أو للجنِس كـ ( أهلَك الناَس الديناُر والدرهُم ) ( وَ وتكوُن للعهِد نحُو ( يف زجاجٍة الزجاجُة ) و ( جاَء القايض 

  يٍّ )، أو الستغراِق أفراِدِه نحُو ( وُخِلَق اإلنساُن ضعيًفا ) أو صفاتِِه نحو زيٌد الرجُل.ٍء َح لَّ َيشْ املاِء كُ  نَ مِ 

يَّ  لغةٌ ميًام وإبداُل الالِم    .ةٌ ِمحَْريِ

  .ُذِكَر، وهَو بحسِب ما يضاُف إليِه إال املضاَف إىل الضمِري فكالعلمِ ملضاُف إىل واحٍد مما اثمَّ 

.......................................................................................................................  

واع املعارف نالتعريفية، وهذا هو النوع اخلامس من أ أي صاحب األداة وهي أل)  ُثمَّ ُذو األداةِ ثم بدأ باملعرف بأل فقال: ( 

 ال الالُم وحَدها بحرفيها معا اهلمزة والالم ( ) أْل عنَد اخلليِل وسيبويهِ  أي األداة التي حيصل هبا التعريف ( ) وهَي  (

النكرة التعريف هي كسب إىل أن األداة التي تُ  - وهو من علامء النحو الكبار -فقد ذهب األخفش  ) خالًفا لألخفشِ 

الالم فقط وأما اهلمزة فهي حرف أيت به للتوصل إىل النطق بالساكن أي أن الالم يف أْل ساكنة فال يمكن أن ينطق هبا يف 

زة دور يف التعريف بخالف قول سيبويه مأول الكالم فجيء هبمزة الوصل للتوصل إىل النطق هبا من غري أن يكون لله

بأن يراد  ) وتكوُن للعهدِ  بحسب معانيها فقال: ( هي احلرفان معا، ثم بدأ بتقسيم أْل  عندمها ةفاألداة التعريفيواخلليل 

يَها ِمْصبَاٌح املِْْصبَاُح ِيف ُزَجاَجٍة ) قال تعاىل: (  نحُو يف زجاجٍة الزجاجةُ بمصحوهبا يشء معني (  َمثَُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِ

َجاَجةُ  يٌّ  الزُّ ا َكْوَكٌب ُدرِّ فمصباح ذكر أوال نكرة ثم معرفة فتكون أل فيه للعهد الذكري، وزجاجة ذكرت نكرة أوال  ) َكَأهنَّ

أي القايض املعهود أي املعروف عند املخاطب فتكون أل )  اَء القايضوج ثم معرفة فتكون أل فيها للعهد الذكري أيضا (

أو فيه للعهد الذهني، ويمكن أن يصلح هذا املثال للعهد احلضوري أيضا إذا قلت جاء القايض وهو قادم نحوَك ( 

 فأل يف الدينار)  أهلَك الناَس الديناُر والدرهمُ ك ( بل بيان احلقيقة بأن ال يقصد بمصحوب أل فرد معني )للجنسِ 

كل دينار وكل درهم ألن ، وليس املقصود أيضا نياملقصود دينارا ودرمها معين ليَس إْذ والدرهم للجنس أي لبيان احلقيقة 

َعْن  فتعني أن يكون املقصود هو احلقيقة، وأصل هذه املقولة أثر أخرجه ابن أيب شيبة ،منهام ما هو زاد للمؤمنني يف دنياهم

ا ُمْهِلَكاُكمْ «َأِيب ُموَسى، َقاَل:  ْرَهُم َوُمهَ ينَاُر َوالدِّ قال احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية:  »إِنََّام َأْهَلَك َمْن َكاَن َقبَْلُكْم َهَذا الدِّ

  .وفالدارقطني يف العلل واستظهر أن الصواب هو املوقاإلمام صحيح موقوف. اهـ وقد ورد مرفوعا أيضا وأعله 

) أل يف املاء لبيان احلقيقة أيضا بدليل حيس وهو أن املاء الذي نرشبه مثال مل خيلق منه  وجعلنا من املاِء كلَّ يشٍء حيٍّ  (

  .واهللا أعلمألنه يقتيض استهالك مجيع املياه يف اخللق  األحياء فال يصح أن يكون املعنى وجعلنا من كل ماء كل يشء حي

بأن يكون  ) صفاتِهِ  ) الستغراق (أو ) أي خلق كل إنسان ضعيفا (  نحُو وُخِلَق اإلنساُن ضعيًفاأو الستغراِق أفراِدِه  (

) أي اجلامع لكل صفات  نحو زيٌد الرجُل  القصد أن كل صفات أفراد اجلنس اجتمعت يف فرد واحد عىل وجه املبالغة (
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يَّ  لغةٌ ميًام وإبداُل الالِم  (الرجال املحمودة   ِمحَْري قبيلة أصلها يف اليمن وهلا فروع عديدة كانوا يبدلون الالم يف أْل  )ٌة ِمحَْريِ

    .ْمكتاب: اْمَرجل ويف الكتاب: ايف الرجل ونبامليم فيقول

) من  ملضاُف إىل واحٍد مما ُذِكرَ اثمَّ  بالنوع السادس وهو املضاف إىل معرفة من املعارف السابقة فقال: (املعارف ثم ختم 

وهَو بحسِب ما يضاُف  املعارف السابقة نحو كتابك، وكتاب زيٍد، وكتاب هذا، وكتاب الذي أكرمك، وكتاب الفقيه (

) ألن العلم يوصف باملضاف إىل  إال املضاَف إىل الضمِري فكالعلمِ  بحسب ما يضاف إليه ( رتبة املضافكون ت) أي إليهِ 

كان املضاف إىل الضمري برتبة الضمري القتىض هذا أن تكون الصفة أعرف من  الضمري يف قولك: جاَء زيٌد صاحبَُك، فلو

وألن احلكمة أن يبدأ  تبوع،املوصوف، وهذا ال جيوز ألن الصفة تابعة واملوصوف متبوع والتابع ال يكون أعرف من امل

زاده من النعت ما يزداد به املتكلم بام هو أعرف عند املخاطب فإن اكتفى به املخاطب فذاك ومل حيتج إىل نعت، وإال 

  املخاطب معرفة.

الضمري ... ثم العلم... ثم اإلشارة.. إلخ  :تنبيه: قد ظهرت النكتة يف استعامل املصنف ثم يف العطف بني املعارف فإنه قال

  ليدل عىل أن رتبها يف التعريف متفاوتة.
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   عرشونالاحلادي والدرس 

 

  املبتدأ واخلرب - مرفوعات األسامء

 

  .اسٌم يذكر لإلسناِد وهو جمرٌد من العوامِل اللفظيةِ املبتدأ هو: 

) يشمل االسم الرصيَح نحو: زيٌد قائٌم، واالسم املؤول من الفعل مثل: وأن تصوموا خٌري لكم، فأن  اسمٌ فقولنا: ( 

  وصومكم خٌري لكم، فهذا املصدر املؤول يعرب مبتدًأ.ة تنسبك مع الفعل بعدها بمصدر والتقدير: بمصدرية ناص

فقد ذكر زيٌد هنا ألجل أن يسند إليه القيام، فزيٌد مسنٌد إليه، وقائٌم مسنٌد، وهذا  ،مثل: زيٌد قائمٌ )  يذكُر لإلسنادِ وقولنا: ( 

ألهنا مل ... فهي ليست مبتدأ  ةيه نحو قولك يف عد األشياء: واحد، اثنان، ثالثة، أربعالقيد خيرج االسم الذي ال إسناد ف

  تذكر لإلسناد.

عامل لفظي مثل: ) قيٌد خيرج من املبتدأ االسم الذي يذكر لإلسناد ولكنه مسبوق ب وهو جمرٌد من العوامل اللفظيةوقولنا: ( 

  كاَن.كاَن زيٌد قائًام فإن زيدا وإن كان مسندا إليه إال أنه قد سبقه عامل لفظي هو الذي قد رفعه وهو الفعل 

نا سؤاال وهو ما الذي رفع املبتدأ وال يشء اهفإن ه ،وبذكر اللفظية خرج العامل املعنوي وهو الذي ال وجود له يف اللفظ

  جمردا عن العوامل اللفظية. ؟ واجلواب هو أن الذي رفعه عامل معنوي وهو االبتداء أي وقوع االسم قبله

  ل لفظي فهو ليس مبتدأ وإن سبقه عامل معنوي فهو مبتدأ.فتبني أن االسم الذي يذكر لإلسناد إن سبقه عام

  .مسنٌد تتُم به مع املبتدأ فائدةواخلرب هو: 

نا، حممٌد نبيُّنا صىل اهللا عليه وسلم.وللمبتدأ  فاخلرب يكون مسندا   حتصل به مع املبتدأ فائدة تامة مثل: اهللاُ ربُّ

  مسنٌد تتم به مع الفاعل فائدة ال مع املبتدأ. قامَ  فإنَّ  ،) الفعل مع فاعله نحو: قاَم زيدٌ  مع املبتدأوخرج بقولنا: ( 

  وحكم املبتدأ واخلرب هو الرفع ومها يشكالن معا اجلملة االسمية نحو: زيٌد قائٌم.

   

  مسوغات االبتداء بالنكرة

 

فزيٌد  ،زيٌد قائمٌ  :عنه، واخلرب عن غري معني ال يفيد فإذا قلَت األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة من املعارف السابقة ألنه خمرب 

  فال يصح ألنه غري مفيد. وقائم خربه رجل مبتدأ بجعل ،وقد أخرب عنه بالقيام، وإذا قيل: رجٌل قائمٌ  ه علامكونهنا معرفة ل

  وحتصل الفائدة بأمرين: ،ولكن يصح وقوع املبتدأ نكرة إذا أفادت

  .عامة بأن تقع يف سياق نفي أو استفهامأن تكون النكرة أوال: 

عموم أي نفي وجود أي نكرة وإنام صح ذلك ألنه سبق بنفي فيدل عىل المثل: ما رجٌل يف الداِر، فهنا رجل مبتدأ وهو 

  رجل يف الدار.
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ي االستفهام فيدل عىل العموم أ ومثل: هْل رجٌل يف الداِر، فهنا رجٌل مبتدأ وهو نكرة وإنام صح ذلك ألنه سبق باستفهام

  عن وجود أي رجل يف الدار أي هل هناك أحد ممن يسمى رجال يف الدار.

  .خاصة بأن تكون موصوفة أو مضافة النكرة أن تكونثانيا: 

  ، فهنا طالب مبتدأ وهو نكرة وإنام صح ذلك ألنه موصوف.قوٌي يف الدارِ  طالٌب مثل: 

  وإنام صح ذلك ألنه مضاف. ومثل: طالُب علٍم يف الدار، فهنا طالب مبتدأ وهو نكرة

  طالب علم. هقويا، والثاين خاص بكون هفطالب يف اجلملتني ال يشمل كلَّ طالٍب، بل األول خاص بكون

  

  أنواع املبتدأ

 

  املبتدأ قسامن:

  مثل زيٌد قائم. مبتدأ له خرباألول: 

  .مبتدأ ليس له خرب، بل له اسم مرفوع سدَّ مسدَّ اخلربِ الثاين: 

  املبتدأ اسم فاعل أو اسم مفعول مسبوقني بنفي أو استفهام.وذلك إذا كان 

  : فاعل السم الفاعل سد مسد اخلرب.الرجالنِ : حرف استفهام، قائٌم: مبتدأ مرفوع، اهلمزة، الرجالنِ مثل: أقائٌم 

  فاعل السم الفاعل سد مسد اخلرب. ومثل: ما قائٌم الرجالِن: ما: حرف نفي، قائٌم: مبتدأ، الرجالِن:

  يف قوة الفعل ولذا عمل عمله. هنا أي أن اسم الفاعل الرجالنِ  يقومُ ، وما الرجالنِ  يقومُ واملعنى فيهام: أ

  : نائب فاعل السم املفعول سد مسد اخلرب.الرجالنِ : هل: حرف استفهام، مغلوٌب: مبتدأ، الرجالنِ ومثل: هل مغلوٌب 

  أ، الرجالن: نائب فاعل السم املفعول سد مسد اخلرب.ومثل: ما مغلوٌب الرجالِن: ما: حرف نفي، مغلوٌب: مبتد

ولذا عمل  املبني للمجهول يف قوة الفعل هنا أي أن اسم املفعول الرجالنِ  ُيْغَلُب ، وما الرجالنِ  ُغَلُب هل يواملعنى فيهام: 

  عمله.

  

  أنواع اخلرب

 

  مفرد، ومجلة، وشبه مجلة. اخلرب ثالثة أنواع:

  ، والزيداِن قائامِن، والزيدوَن قائموَن.وهو ما ليس مجلة وال شبهها مثل: زيٌد قائمٌ  فردامل األول:

  فعلية مثل: زيٌد أبوُه قائٌم، وزيٌد قاَم أبوُه. ماسمية أسواء أكانت  ملةاجل الثاين:

  الواقعة خربا إما أن تكون نفس املبتدأ يف املعنى، أو ال تكون. اجلملةو

  فجملة أبوه قائم ختتلف عن زيد من حيث املعنى كام هو ظاهر.مثل: زيٌد أبوُه قائٌم، 
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واحٌد، فهنا املبتدأ هو اعتقادي، واخلرب هو مجلة اهللا واحد ومها متساويان يف املعنى فإن اعتقادك هو اهللا  ومثل: اعتقادي اهللاُ

  واهللا واحد هو اعتقادك أي أن اخلرب قد فرسَّ املبتدأ، والتفسري عُني املفرسَّ من حيث املعنى واملفهوم. ،حدوا

ومثل: أن يسألك شخص عن رأيك يف مسألة نقض الوضوء بلمس املرأة فتقول: رأيي: ملُس املرأِة ناقٌض، فاجلملة فرست 

  الرأي.

  عنى ال حتتاج إىل رابط يربطها باملبتدأ ألهنام متساويان.فاجلملة التي عني املبتدأ يف املفإذا علم هذا 

فاهلاء تعود عىل  ،قائمٌ  هاجلملة التي ليست عني املبتدأ يف املعنى حتتاج إىل رابط يربطها باملبتدأ كالضمري يف قولنا: زيٌد أبوو

  زيد وبدوهنا تصبح اجلملة مفككة.

  

  أنواع الروابط

 

  قائٌم. ه، وزيٌد أبوهكاهلاء يف: زيٌد قاَم أبو، وهو األصل يف الربط الضمري -1

والتقوى: مضاف إليه، وذلَك: مبتدأ  ،لباُس: مبتدأ أول َخْريٌ ) َذلَِك َولِبَاُس التَّْقَوى  قوله تعاىل: (، ومنه اسم اإلشارة -2

   األول.  العائد عىل املبتدأ والرابط اسم اإلشارة ،األول ملبتدأاثان، خٌري: خرب املبتدأ الثاين، واجلملة يف حمل رفع خرب 

اسم استفهام مبني عىل  :: مبتدأ أول، ومااألوىل الَقاِرَعةُ  ) الَقاِرَعةُ الَقاِرَعُة َما  ه تعاىل: (ومنه قول ،إعادة املبتدأ بلفظه -3

الثانية: خرب املبتدأ الثاين، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ األول، والرابط هنا إعادة  الَقاِرَعةُ السكون يف حمل رفع مبتدأ ثان، 

  املبتدأ بلفظه.

، بأن تكون مجلة اخلرب مشتملة عىل اسم َيعمُّ املبتدأ وغريه، مثل: زيٌد نِْعَم الرجُل، فزيٌد: مبتدأ أول، نعَم: فعل العموم -4

  عمُّ زيًدا وغريه.ترفع خرب املبتدأ األول، والرابط هنا هو العموم فإن كلمة الرجل الرجُل: فاعل، واجلملة يف حمل  ،ماض

  وهي اجلار واملجرور والظرف مثل: زيٌد يف الداِر، وزيٌد عنَدَك. ملةاجلشبه الثالث: 

  فعال.واخلرب يف احلقيقة ليس هو اجلار واملجرور أو الظرف بل ما يتعلقان به والذي يصح أن نقدره اسام أو 

  فزيٌد مبتدأ، يف: حرف جر، الدار: اسم جمرور متعلقان بخرب حمذوف وجوبا تقديره مستقٌر أو استقرَّ أو موجوٌد أو وِجَد.

  ). خيرب عن الذات بالظرف املكاين دون الزماين(  :هيإن الظرَف إما زماين أو مكاين والقاعدة ثم 

  بنفسه، واملقصود بالعَرض هو اليشء املعنوي أي الصفة التي تقوم بالذات.واملقصود بالذات هو اليشء املادي الذي يقوم 

  خبار عن الذات بالظرف املكاين.تقول: زيٌد أماَم الباِب، فزيٌد مبتدأ وهو اسم دال عىل الذات،وأمام ظرف مكاين فصح اإل

  عن الذات بظرف الزمان. اوال يصح أن تقول: زيٌد يوَم اخلميِس؛ ألن يف ذلك إخبار

  عمُل يوَم اخلميِس، والعمُل عنَد اجلِرس.تقول: ال ،أما العرض فيخرب عنه بالظرف الزماين واملكاين

  

  



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى
81 

  ) رشح النص( 

 

ٌد نبيُّنا. نا، وحممَّ   باٌب: املبتدُأ واخلُرب مرفوعاِن، كـ اهللاُ ربُّ

، نحُو: ما رجٌل يف الداِر، و ( أَإَِلٌه ويقُع املبتدأُ نكرًة إْن عَ  كٍ مَّ أو َخصَّ ْرشِ ن مُّ ْؤِمٌن َخْريٌ مِّ َع اهللاِ ) و ( َلَعبٌْد مُّ مخُس ) و مَّ

  صلواٍت كتبَُهنَّ اهللاُ.

ُة َما اْحلَاقَُّة ) لِبَاُس التَّْقَوى َذلَِك َخْريٌ ) و ( قائٌم، و ( هلا رابٌط كزيٌد أبوهُ  واخلُرب مجلةً  ( ُقْل  َم الرجُل، إال يف نحوِ عْ وزيٌد نِ  اْحلَاقَّ

  َأَحٌد ). اهللاُُهَو 

ْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم ) ا وجمروًرا كـ ( وظرًفا منصوًبا نحُو: ( َوالرَّ ِ  اْحلَْمُد هللاِ وجار�   .َني )َربِّ اْلَعاملَ

ُقُهَام بُِمْستَقِ    رٍّ أِو استََقرَّ حمذوفِني.وَتَعلُّ

َربُ بالزماِن عِن الذاِت  ٌل. ،وال ُخيْ   والليلَة اهلالُل متأوَّ

  راِن.مْ اخلِرب مرفوُع وصٍف معتِمٍد عىل استفهاٍم أو نفٍي نحو: أقاطٌن قوُم َسلمى، وما مرضوٌب العَ وُيغني عِن 

.......................................................................................................................  

املبتدأُ واخلُرب  ) هو خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير: هذا باٌب (باٌب املرفوعات وبدأ باملبتدأ واخلرب فقال: (  ىلرشع يتكلم ع

ٌد نبيُّنا نا، وحممَّ ) املبتدأ هو: اسم يذكر لإلسناد وهو جمرٌد عن العوامل اللفظية، وقولنا: لإلسناد يشمل  مرفوعاِن، كـ اهللاُ ربُّ

حالة كون املبتدأ هو املسند واخلرب هو املسند ، و، وحممد نبيناد إليه، واخلرب هو املسند نحو اهللا ربنااملبتدأ هو املسن حالة كون

هو: مسنٌد تتم به مع املبتدأ فائدة، وال يعرتض عىل فاخلرب أما إليه كام يف أقائٌم زيٌد فإن القيام املستفهم عنه مسنٌد إىل زيد، و

ويقُع  إنه ليس خربا بل هو فاعل سد مسد اخلرب ( :إليه كام يف أقائم الزيداِن ألنا نقولقولنا مسند بأن اخلرب قد يقع مسندا 

رجل مبتدأ وهو نكرة ف)  نحُو: ما رجٌل يف الدارِ  ) فردا من ذلك اجلنس ( أو َخصَّ  ) كل فرد من جنسه ( مَّ املبتدُأ نكرًة إْن عَ 

َع اهللاِ  ( قوله تعاىل نحو )و  تعم (وسوغ ذلك أنه وقع يف سياق نفي، والنكرة يف سياق النفي  فإلٌه مبتدأ وهو نكرة  )أَإَِلٌه مَّ

ن  ( قوله تعاىل ) نحو و وسوغ ذلك أنه وقع يف سياق استفهام، والنكرة يف سياق االستفهام تعم ( ْؤِمٌن َخْريٌ مِّ َلَعبٌْد مُّ

كٍ  ْرشِ يف كام قوله صىل اهللا عليه وسلم  ) نحو و (لك أنه قد وصف بمؤمن فصار خاصا فعبد مبتدأ وهو نكرة وسوغ ذ )مُّ

فصارت خاصة  لصلوات فخمس مبتدأ وهو نكرة وسوغ ذلك أهنا قد أضيفت ) مخُس صلواٍت كتبَُهنَّ اهللاُ (موطأ مالك 

   معدودها فإذا أضيفت ختصصت وصلحت لالبتداء.ما هو فإن اخلمس قبل اإلضافة ال يدرى 

) والرابط   لِبَاُس التَّْقَوى َذلَِك َخْريٌ  كقوله تعاىل ()  و ) والرابط هنا الضمري ( هلا رابٌط كزيٌد أبوه قائمٌ  اخلُرب مجلةً  ( يقع )و  (

ُة َما اْحلَاقَُّة  ( كقوله تعاىل)  وهنا اسم اإلشارة ذلك العائد عىل املبتدأ لباس (  فاحلاقة  ،) والرابط هنا إعادة املبتدأ بلفظهاْحلَاقَّ

 ملة يف حمل رفع خرب املبتدأ األول جلاألوىل: مبتدأ أول، وما: اسم استفهام مبتدأ ثان، واحلاقة الثانية خرب املبتدأ األول وا

 )إال يف نحو ُقْل ُهَو اهللاُ َأَحٌد  ( عمُّ زيًدا وغريهتوالرابط هنا هو العموم فإن كلمة الرجل )  َم الرجُل عْ زيٌد نِ  كقولك (  )و(

هو: مبتدأ أول، قْل: فعل أمر وفاعله مسترت تقديره أنت، ف ،عني املبتدأ يف املعنى فال حتتاج لرابط يمما كانت مجلة اخلرب ه
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يسمى ) هو ( اهللاُ: لفظ اجلاللة مبتدأ ثان، أحٌد: خرب املبتدأ الثاين، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ األول، وهنا الضمري 

أي الشأن واحلال  ،يشء بعده يفرسهعىل  يعود عىل يشء قبله كام هو شأن الضامئر بل يعود وهو ضمري البضمري الشأن 

.   والقول احلق: اهللاُ أحٌد، والتفسري عني املفرسَّ

ْكُب أَْسَفَل ِمنُكْم  قوله تعاىل ( ) ظرًفا منصوًبا نحوُ  ( ع اخلربيق)  و(  الركب: مبتدأ، أسفل: ظرف مكان متعلق بخرب  )َوالرَّ

ا وجمروًرا كـ   ) يقع اخلرب ( و حمذوف تقديره مستقر أو استقر أو كائن أو كان ونحو ذلك، منكم: جار وجمرور ( اْحلَْمُد جار�

ر متعلقان بخرب حمذوف ) احلمد: مبتدأ، هللا: الالم حرف جر، ولفظ اجلاللة اسم جمرور واجلار واملجرو َربِّ اْلَعاملَِنيَ  هللاِ

: صفة هللا جمرورة   .، والعاملني: مضاف إليه جمرور بالياء ألنه ملحق بجمع املذكر الساملوهو مضاف تقديره كائن، ربِّ

فليس اخلرب هو الظرف نفسه أو اجلار واملجرور بل هو املتعلَّق املحذوف،  وجوبا ) وَتَعلُُّقُهَام بُِمْستَِقرٍّ أِو استََقرَّ حمذوفنيِ (

فشبه اجلملة يف احلقيقة  ،اكان اخلرب مفرد نحو مستقر كان اخلرب مجلة فعلية، وإن قدرناه اسام نحو استقر فإن قدرناه فعال

   راجعة إما إىل اجلملة الفعلية أو إىل االسم املفرد.

لعدم  ،يكون االسم الدال عىل الزمان خربا عن اسم الذات فال يقال: زيٌد اليومأي ال  ) بالزماِن عِن الذاِت وال ُخيَْربُ  (

ٌل اإلفادة، وجيوز أن يكون خربا عن العرض أي اسم املعنى مثل: العمُل اليوَم (  ) هذا جواب عن  والليلَة اهلالُل متأوَّ

اهلالُل، فالليلة ظرف زمان متعلق بخرب مقدم حمذوف تقديره كائن،  إشكال وهو أنه قد ورد عن العرب قوهلم: الليلةَ 

: إن هذا عىل حذف نقولل فام هو جوابكم ؟ فأخربوا باسم الزمان الليلة عن اسم الذات اهلال ،واهلالُل: مبتدأ مؤخر

تأول أي مفهذا هو ما يقصده ب عن اسم املعنى وهو طلوع ا، فيكون اسم الزمان خربمضاف والتقدير الليلَة طلوُع اهلاللِ 

  .ظاهره مرصوف عنأنه 

وهو الذي ليس له خرب بل له ) هذا هو النوع الثاين من املبتدأ  وُيغني عِن اخلِرب مرفوُع وصٍف معتِمٍد عىل استفهاٍم أو نفٍي ( 

إنه يدل عىل شخص عىل ذات وحدث كاسم الفاعل قائم ف الااسم مرفوع سد مسد اخلرب وذلك إذا كان املبتدأ وصفا أي د

وكان ذلك هو الرضب، و وقع عليه حدث، وكاسم املفعول مرضوب فإنه يدل عىل شخص صدر منه حدث وهو القيام

نحو:  ( الزيدانِ وما قائٌم  الزيدانِ الوصف معتمدا عىل استفهام أو نفي أي تقدمه واحد من هذين األمرين مثل: أقائٌم 

  ٌب عيُش َمْن َقَطنَا.يوا فعجَعنُظْ َعنَا... إْن يَ ظَ ى أم َنَووا جزء من بيت شعر هو: أقاطٌن قوُم َسْلمَ  ذاه ) أقاطٌن قوُم َسلمى

واملعنى هو: هل قوم املحبوبة سلمى مقيمون يف مكاهنم أم نووا أقاطٌن: أي أمقيٌم، سلمى: اسم حمبوبته، الظََعن: الرحيل، 

وختلف عنهم أي أنه ال يطيق احلياة يف التخلف عنهم والبعد عن  رحلوا فعجيب عيش وحياة من أقاميالرحيل، إن 

وما  سد مسد اخلرب () قوم ( اعتمد عىل استفهام فرفع فاعال وهو  ) قاطن( والشاهد فيه: أن اسم الفاعل  ،حمبوبته

يرفع فاعال ن اسم الفاعل فإ ؛ما: حرف نفي، مرضوب مبتدأ، العمران: نائب فاعل السم املفعول ) مرضوٌب العمرانِ 

      تمد عىل نفي.معواسم املفعول يرفع نائب فاعل وهنا الوصف 
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  تعدد اخلرب

 

  األصل أن خيرب عن املبتدأ بخرب واحد، وقد خيرب عنه بخربين فأكثر.

، فزيٌد مبتدأ، وقوي: خرب أول لزيد، وغني: خرب ثان لزيد.: تقول   زيٌد قويٌّ غنيٌّ

اٌل ملِا ُيِريُد )مثال:  هو: مبتدأ، الغفور: خرب أول، الودود: خرب  قال اهللا تعاىل: ( َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ُذو اْلَعْرِش اْملَِجيُد َفعَّ

: خرب خامس، الالم: حرف جر، ما: اسم ، العرِش: مضاف إليه، املجيُد: خرب رابع، فعاٌل وهو مضاف ثان، ذو: خرب ثالث

  فعال للذي يريده. :: فعل وفاعل مسترت واجلملة صلة والعائد حمذوف والتقديرذي يف حمل جر، يريدُ موصول بمعنى ال

  

  أنواع تعدد اخلرب

 

  :نوعنيتعدد اخلرب عىل 

  ، وعالمته صحة االقتصار عىل بعض األخبار.أن يكون متعددا يف اللفظ واملعنى مجيعااألول: 

  أحدمها وقلت: زيٌد قويٌّ صح.، فهنا لو اقترصت عىل مثل: زيٌد قوٌي غنيٌّ 

. وجيوز يف هذا النوع العطف   بأن تقول: زيٌد قويٌّ وغنيٌّ

  ، وعالمته عدم صحة االقتصار عىل بعض األخبار.أن يكون متعددا يف اللفظ دون املعنىالثاين: 

بل املقصود أنه اجتمع فيه الوصفان  حامضمثل: الرماُن حلٌو حامٌض، فهنا ليس املقصود أن الرمان بعضه حلو وبعضه 

  .فاخلربان معا بمنزلة خرب واحد ،معا فكان طعمه بني احلالوة وبني احلموضة

  وحامٌض ألن جمموع اخلربين بمنزلة خرب واحد. حلوٌ  فهذا النوع ال جيوز فيه العطف فال تقل الرمانُ 

، فهذا النوع جيب أن أن أحد الزيدين كاتب والثاين شاعروليس من تعدد اخلرب قولك: الزيداِن كاتٌب وشاعٌر ألن املقصود 

  يؤتى فيه بحرف العطف فال تقل: الزيدان كاتب شاعٌر.

  وكذلك ليس من تعدد اخلرب قولك: زيٌد طبيٌب ماهٌر، إذا قصدت أنه ماهٌر يف الطب، فامهر صفة لطبيب.

  أما إذا قصدت أنه ماهر يف أمور كثرية فهو خرب ثان.
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  اخلرب عىل املبتدأتقديم 

 

  أن يتأخر عن املبتدأ، ولكنه قد يتقدم عليه إما جوازا أو وجوبا. األصل يف اخلرب

ٌد: مبتدأ مؤخر زي ،ار وجمرور متعلقان بخرب مقدم حمذوفقولك: يف الداِر زيٌد، يف الدار: جرب جوازا يف مثل أوال: يتقدم اخل

  .فإذا كان اخلرب شبه مجلة وكان املبتدأ معرفة جاز تقديم كل منهام عىل اآلخر، : زيٌد يف الدارفتقولوجيوز تأخره عىل األصل 

  ثانيا: يتقدم اخلرب وجوبا يف املواضع التالية:

  .أن يكون املبتدأ نكرة واخلرب شبه مجلة -1

  مثل: يف الداِر رجٌل، وعنَدَك كتاٌب.

  .أن يكون اخلرب مما له الصدارة يف الكالم -2

 عمٌروماَت مثل أسامء االستفهام فهي ال جيوز أن تتأخر بل تقع يف صدر اجلملة فيقال: أيَن زيٌد، وال يقال زيٌد أيَن، وكيف 

  كيف. ماَت عمٌرووال يقال 

  ، زيٌد: مبتدأ مؤخر.وتقدمه هنا واجب ، أيَن: اسم استفهام مبني عىل الفتح يف حمل رفع خرب مقدمففي قولنا: أيَن زيدٌ 

وضابط معرفة إعراب أسامء االستفهام هو النظر إىل جواب االستفهام، ففي قولنا: أيَن زيٌد ؟ يقال: زيٌد يف الداِر مثال 

هنا مبتدأ  فزيد ،يف الدارِ زيٌد َمْن يف الداَر ؟ يقال: فقولنا يف الدار خرب وهو يقابل ( أيَن ) فدل عىل أهنا خرب أيضا، ويف قولنا: 

   ( َمْن ) فدل عىل أهنا مبتدأ أيضا. وقد وقع مقابال لـ

  .أن يكون يف املبتدأ ضمري يعود عىل بعض اخلرب -3

 يف الدار؛ ألنه هامثل: يف الداِر صاحبُها، فهنا يف الدار: خرب مقدم، وصاحبها: مبتدأ مؤخر، وال جيوز أن تقول: صاحب

  ال جيوز. توضيحه:متأخر لفظا ورتبة وهذا وهو سيعود الضمري عىل جزء اخلرب وهو الدار 

الضمري فتعود اهلاء عىل زيد املتقدم عليها، فإن عاد  ،متقدم عليه تقول: زيٌد رضبتُهاسم األصل يف الضمري أن يعود عىل 

محلْت ثامَرها الشجرُة، فالضمري ( ها ) يف ثامرها فإن كانت رتبته متقدمة فذلك جائٌز مثل:  :عىل متأخر عنه يف اللفظ نظرنا

 الفعل الشجرة التي هي الفاعل، وهذا جائز ألن رتبة الفاعل متقدمة عىل رتبة املفعول به أي أن األصل أن يأيتعائد عىل 

 :ذلك جائز ألن األصل هوف، فإذا قدمنا املفعول به واشتمل عىل ضمري عائد عىل الفاعل املؤخر ثم الفاعل ثم املفعول به

  ها.ثامرَ  محلت الشجرةُ 

فلو قلنا: صاحبها يف الدار، فصاحب مبتدأ ويف الدار خرب، وقد  ،ذلك يف اللفظ ويف الرتبة فال جيوزأما إذا عاد عىل متأخر 

علوم أن رتبة اخلرب متأخرة عىل املبتدأ وهو متأخر يف النطق ومتأخر يف الرتبة إذ من املاخلرب، بعض عاد الضمري يف املبتدأ عىل 

فيعود الضمري يف  ،فنقول: يف الداِر صاحبها الذا كان تقديم اخلرب هنا واجبأي أن األصل أن يأيت املبتدأ ثم بعده اخلرب، ف

  صاحبها عىل متقدم عليه يف اللفظ ومتأخر عنه يف الرتبة وذلك جائز.
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  حذف املبتدأ و اخلرب 

 

  كلٍّ من املبتدأ واخلرب عند وجود دليل يدل عىل املحذوف منهام. جيوز حذُف 

  لشخص: َمْن أنَت ؟ فيقول: زيٌد، أي أنا زيٌد، فزيد: خرب ملبتدأ حمذوف.تقول 

  فيقول: زيٌد، أي عندي زيٌد، فزيٌد مبتدأ خربه حمذوف.وتقول لشخص: َمْن عنَدَك ؟ 

أي سالٌم عليكم،  ُمنَْكُروَن ) َسالٌم َقْومٌ قاَل  َخُلوا َعَليِْه َفقاُلوا َسالًماإِْذ دَ  وقد اجتمع حذف املبتدأ واخلرب يف قوله تعاىل: (

  واحلذف يف كل ذلك جائز وليس واجبا. ،حمذوف مبتدؤهحمذوف، وقوم: خرب و وخربهأنتم قوم منكرون، فسالم: مبتدأ 

  

  حذف املبتدأ وجوبامواضع 

 

  يف أربعة مواضع هي: حيذف املبتدأ وجوبا

  مثل: مررُت بزيٍد الكريُم برفع الكريم عىل أنه خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو الكريُم. بعد النعت املقطوع -1

من املعلوم أن النعت يتبع املنعوت يف رفعه ونصبه وجره مثل مررُت بزيٍد الكريِم، وهنالك حالة أخرى وردت توضيحه: 

فإذا  ،عليًا الشجاعُ  مْ مثل: أكرِ عوت يف اإلعراب عن العرب جييزون فيها حالة تسمى بالقطع وهي أن ال يتبع النعت املن

  نصبت الشجاع كان عىل اإلتباع وإن رفعته فهو عىل القطع فحينئذ ماذا نعربه ؟

  واجلواب: يكون خربا ملبتدأ حمذوف وجوبا والتقدير هو الشجاع ففي هذا املوطن ال جيوز ذكر املبتدأ بل جيب حذفه.

واملبتدأ حمذوف  ،مقدمخرب ب : جار وجمرور متعلقان، ففي ذمتينََّك يف ذمتي ألساعدَ  مثل: داال عىل القسمإذا كاَن اخلرب  -2

: واقعة يف جواب القسم، والالم: ،والتقدير: يف ذمتي يمني والفاعل  ،يف حمل رفع عىل الفتح فعل مضارع مبني أساعدنَّ

  فعول به. ضمري املوالكاف  ،تقديره أنا مسترتضمري 

: يف ذمتي ديٌن لفالن، فهنا اجلار واملجرور متعلق بخرب مقدم َك قد ال تدل عىل قسم مثل قول يف ذمتي )عبارة (  توضيحه:

فإن وقوع  فعَلنَّ أل :كتدل عىل قسم بدليل قول ،كذا ودين مبتدأ مؤخر، ولكن يف قولك: يف ذمتي ألفعلنَّ ، كائنتقديره 

فإذا علم  الالم التي تقع يف جواب القسم نحو واهللاِ ألفعلنَّ كذا،هذه الالم هي إن شعر بوجود قسم فيالالم يف اجلواب 

يمني فال يقال يف ذمتي  هنا ، وال جيوز أن يظهرقسم أو يمني ومبتدؤه حمذوف وجوبا تقديره  ،يف ذمتي خرب ك:ذلك فقول

  املبتدأ.ذكر  ألفعلن ألن جواب القسم أغنى عن

صرب: خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره: صربي،  مثل قوله تعاىل: ( َفَصْربٌ َمجِيٌل )، نائبا عن فعله مرفوعا إذا كان اخلُرب مصدرا -3

   مجيل: صفة للخرب.
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، واملصدر قد ينوب عن فعله أي حيل حمله ويدلالوتوضيحه:  صًربا  صِربُ عليه، تقول: أَ  صرب مصدر للفعل صَربَ َيْصِربُ

  .صٌرب مجيٌل  ننشأ مجلة أخرى بمعناها فنقول:، وجيوز أن مجيًال، فصربا: مفعول مطلق

الصرب مقامه وغري من النصب إىل الذي هو املصدر ، وأقيم فحذف الفعل أصربُ  صًربا مجيال، أصربُ  :صرب مجيل هوأصل ف

  صربي صرب مجيل. :الرفع ليكون خربا ملبتدأ حمذوف وجوبا والتقدير

 وتغني عن التلفظ هبا فهذه مجلة فعلية يمكن أن نحوهلا إىل مجلة اسمية بمعناها تكون أخرص ،ُب رضبا شديداِرض ومثل: أَ 

  .فنقول: رضٌب شديٌد أي رضيب رضٌب شديدٌ 

  فمتى ناب املصدر املرفوع عن فعله كان خربا واملبتدأ حمذوفا وجوبا. 

  زيٌد، فزيد: خٌرب ملبتدأ حمذوف وجوبا تقديره هو.نِْعَم الرجُل ، مثل: إذا كان اخلرب خمصوَص نِْعَم وبِئَْس وهو مؤخر -4

  فإن تقدَم وقيل: زيٌد نِْعَم الرجُل، فزيد: مبتدأ، واجلملة بعده خرب.

نِْعَم وبِئَْس فعالن ماضيان األول إلنشاء املدح والثاين إلنشاء الذم، فيحتاجان إىل يشء خمصوص باملدح والذم توضيحه: 

هو زيد، فنِْعَم: فعل ماض إلنشاء املدح مبني عىل الفتح، الرجل: فاعل  هنا املخصوص باملدحفقولنا نِْعَم الرجُل زيٌد، 

  بقي زيد ماذا نعربه؟ ،مرفوع

  واجلواب: هو خرب ملبتدأ حمذوف وجوبا والتقدير: هو زيٌد.

  .اعده خربملة باجلتكون مبتدأً و كون زيدٌ فحينئذ ي مثل: زيٌد نِْعَم الرجُل، فإذا تقدم املخصوص باملدح أو الذم

وزيٌد: مبتدأ مؤخر : مجلة يف حمل رفع خرب مقدم، الرجُل  عمَ نِ  :وهووهنالك وجه إعرايب آخر يف قولنا: نِْعَم الرجُل زيٌد، 

  وعىل هذا الوجه فال حذف.

  

  مواضع حذف اخلرب وجوبا

 

  حيذف اخلرب وجوبا يف أربعة مواضع هي:

، فلوال: حرف رشط غري جازم مبني عىل السكون، لوال اهلواُء َهللَك احليوانُ مثل:  إذا وقَع قبَل جواِب لوال االمتناعية، -1

  .هاهلواُء: مبتدأ، واخلرب حمذوف تقديره موجود، الالم: واقعة يف جواب الرشط، هلَك: فعل ماض، احليوان: فاعل

الرشط، مثل: لوال اهلواُء  فعلتوضيحه: لوال حرف رشط يدل عىل امتناع لوجود أي امتناع حتقق جواب الرشط لوجود 

: هلك احليوان، واملعنى هو امتنع هالك احليوان هي : اهلواء موجود، ومجلة اجلوابهي الرشطفعل هللَك احليواُن، فجملة 

  لوجود اهلواء.

 ،فعليةاجلواب مجلة ويكون  ،يقدر بموجود وجوبا فإذا علم هذا فبعد لوال يأيت اسم مرفوع هو مبتدأ، ويكون خربه حمذوفا

  موجوٌد هللَك احليواُن. لوال اهلواءُ  واجب فال تقل:هنا حذف اخلرب ف
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الالم: الم االبتداء حرف مبني عىل الفتح، فعمُر اهللاِ إنَّك صادٌق، ، مثل: لَ إذا وقع اخلُرب قبَل جواِب القسم الرصيح -2

  ، إنَك صادق:مجلة اجلواب.تقديره:قسمي عمُر: مبتدأ مرفوع وهو مضاف، واهللا: لفظ اجلاللة مضاف إليه،واخلرب حمذوف

وخربه مبتدأ وهو ، مثل لفظ لَعْمر، وَأْيُمن، ما يعلُم بمجرد لفظه كون الناطق مقسام به :توضيحه: القسم الرصيح هو 

وأيمن قبل جواب القسم مثل: لعمُر اهللا ألفعلنَّ كذا، وأْيُمُن اهللاِ ألفعلن كذا، أي لعمر اهللا قسمي، حمذوف وجوبا يقدر 

  اهللا قسمي.

وأما القسم غري الرصيح فهو الذي يستعمل يف القسم وغريه مثل: عهد اهللا، فقد ال يراد به القسم مثل: عهُد اهللاِ جيُب 

، عيلَّ  اهللاِ وعهدُ  :الوفاُء به، وقد يراد به القسم مثل: وعهُد اهللاِ ألفعلنَّ كذا، ففي هذه احلالة حيذف اخلرب جوازا والتقدير هنا

  . وز أن تظهره بال إشكالوجي

وهو مضاف،  مثل: رضيب زيًدا قائًام، فرضيب: مبتدأ ،حال يمتنع أن تكون خربا كان املبتدأ مصدرا عامال وبعدهإذا  -3

: مفعول به منصوب للمصدر، قائام: حال منصوب، واخلرب حمذوف زيًدالمصدر، لوالياء مضاف إليه يف حمل رفع فاعل 

  إذا كاَن قائام. حاصٌل والتقدير رضيب زيًدا 

درس مفعول به أي أْن تفهَم الدرَس، فكام أن ال املصدر قد يعمل عمل الفعل مثل: يعجبني فهُمَك الدرَس توضيحه: 

  .للفعل فكذلك املصدر

ال تصلح أن تكون خربا فال يقال: رضيب وثم إنه قد جاء بعد املصدر ومعموله ( رضيب زيًدا ) كلمة منصوبة تعرب حاال 

  أو إذا وجد قائام. قائام ل إذا كان، بل اخلرب حمذوف والتقدير رضيب زيدا حاصلكون الرضب قائامقائٌم ألنه ال معنى 

  .وكذا إذا قلنا تكريمي عمرا ناجحا أي تكريمي عمرا حاصل إذا كان ناجحا

   رضيب زيد شديد.: كون خربا نحو يكون خربا فيجب رفعه لين صلح أي اسم وبعده فإذا وقع املبتدأ مصدرا عامال

  فال تقل رضيب زيدا شديدا ألن الرضب يوصف بالشدة فيصلح أن يكون هو اخلرب.

رجٍل وعمُلُه، فكل: مبتدأ، رجل: مضاف إليه، و: حرف عطف،  مثل: كلُّ  ،الرصحية إذا وقع اخلرب بعد واو املصاحبة -4

  ، واخلرب حمذوف تقديره كل رجله وعمله مقرتنان.وهو مضاف واهلاء ضمري مضاف إليهل عمل: اسم معطوف عىل ك

 توضيحه: واو املصاحبة أي املقارنة هي التي تفيد معنى مع بحيث إذا حذفنا الواو ووضعنا حملها مع صح املعنى مثل: كلُّ 

  أي مقرتنان أو متالزمان. متجرهوتاجر يكون اخلرب حمذوفا تقديره مقرتنان، ومثل: كل و خلقه، أي مع هُ لقُ ُخ إنساٍن و

فهنا الواو ليست رصحية يف  ،قرتنانِ م مثل: زيٌد وجاُرهُ  ،جاز ظهور اخلرب وجاز حذفه فإذا مل تكن الواو رصحية يف املصاحبة

املعية ألن اإلنسان ال يالزم جاره دائام أو يف أغلب األحوال فحينئذ جيوز أن تظهر اخلرب وجيوز أن حتذفه وتقول: زيٌد 

والتقدير زيٌد وجاُره يدل ويشعر باالقرتان والتالزم بينهام ألنه  ؛االقتصار عىل املتعاطفني من حينئذ ويفهم اخلرب ،وجاُرهُ 

  رتناِن.مق

بعد  ، فيجب حذف اخلربومنشغل به يف أكثر األحيان اإلنسان مقرتن بعملهفإن  ،هُ وعملُ  رجلٍ  كلُّ  قولَك: وهذا بخالف

  تلك الواو.
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  ) رشح النص( 

           

  .ُد اخلُرب نحُو: ( َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد )يتعدَّ  وقدْ 

  .وقْد يتقدُم نحُو: يف الداِر زيٌد، وأيَن زيدٌ 

  َسالٌم َقْوٌم ُمنَْكُروَن ) أي عليكم أنتم. من املبتدأِ واخلِرب نحو ( وقْد حيذُف كلٌّ 

( َلْوال  نحو الرصحيةِ  ةِ بَ ا خًربا، وبعَد واِو املصاَح لوال، والقسِم الرصيِح، واحلاِل املمتنِع كوُهن  َيبْ وجيُب حذُف اخلِرب قبَل جوا

، ورضيب زيًدا قائًام، وكلُّ َأْنتُْم َلُكنَّا ُمْؤِمنَِني )،    رجٍل وَضيَْعتُُه. ولَعْمُرَك ألفعَلنَّ

.......................................................................................................................    

) قوله  وقد يتعدُد اخلُرب نحوُ  ن خرب كام قال املصنف (الزلنا يف احلديث عن أحوال املبتدأ واخلرب، فاملبتدأ قد يكون له أكثر م

) أشار  نحُو: يف الداِر زيٌد، وأيَن زيدٌ  ) اخلرب (وقْد يتقدُم  ، () فالغفور والودود خربان لـ هو َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ  ( :تعاىل

وأشار باملثال الثاين إىل حالة وجوب التقدم ألن أيَن ، باملثال األول إىل حالة جواز التقدم إذ جيوز أن تقول: زيٌد يف الدارِ 

َسالٌم َقْوٌم  ( قوله تعاىل:) نحو  ) جوازا للعلم به ( وقْد حيذُف كٌل من املبتدأِ واخلربِ  اسم استفهام وهو له الصدارة (

  ) سالم: مبتدأ خربه حمذوف تقديره عليكم، وقوٌم: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره أنتم. أي عليكم أنتم ،ُمنَْكُرونَ 

ومل يتكلم املصنف عىل حاالت حذف املبتدأ وجوبا وقد تكلمنا عليها يف الرشح، وأما حاالت حذف اخلرب وجوبا فقد 

ذف اخلرب قبل جواب لوال الرشطية نحو ) أي جيب ح وجيُب حذُف اخلِرب قبَل جوايب لوال، والقسِم الرصيِح نها بقوله ( بيّ 

موجوٌد، وقبل جواب القسم الرصيح مثل: لعمُر اهللاِ ألفعلنَّ كذا، أي لعمر اهللا قسمي،  اهللاُ ما اهتدينا، أي لوال اهللاُلوال 

واحرتز بقوله والقسم الرصيح عن القسم غري الرصيح وهو الذي يستعمل يف القسم وغريه نحو وعهُد اهللاِ ألفعلن كذا 

) أي وقبل احلال التي ال  ا خًربااملمتنِع كوُهن  واحلالِ  ( ألفعلن كذا عيلَّ وعهُد اهللا  :أن تظهر املحذوف وتقولمعه فيجوز 

كون خربا لرضيب ألن الرضب يفإن قائام حال وال يصح أن  ،رضيب زيًدا قائام :يصح من حيث املعنى أن تكون خربا نحو

 حبةِ وبعَد واِو املصا وجوبا والتقدير رضيب زيدا حاصل إذا وجد قائام (ا ال يتصف بالقيام فحينئذ يكون اخلرب حمذوف

تزال يف عرفنا عىل هذه ال ومن األمثلة التي عاملٍ وعلُمُه أي مقرتنان،  مثل: كلُّ  رصاحة ) أي التي تفيد معنى مع الرصحيةِ 

أما يف اللغة و ،وهذا معناه يف العرف ،املاهر يف عمله :أي مقرتنان ويقصدون بالشاطر ،واحٍد وشطارُتهُ  احلالة قوهلم: كلُّ 

  وهو اخلبيث الفاجر.أيت بمعنى مغاير يف

موجودون لكنا أي لوال أنتم  ) نحو: َلْوال َأْنتُْم َلُكنَّا ُمْؤِمنِنيَ بقوله (  عىل الرتتيب ثم أخذ يمثل حلاالت حذف اخلرب األربع

) أي رضيب زيدا حاصل إذا كاَن قائام وكان  ورضيب زيًدا قائًام  ( ) أي ولعمرك قسمي ألفعلنَّ  ولَعْمُرَك ألفعَلنَّ مؤمنني ( 

  والتقدير كل رجل وضيعته مقرتنان. صنعة) الضيعة هي ال رجٍل وَضيَْعتُهُ   وكلُّ هنا بمعنى وجد ( 
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  عرشونالالرابع والدرس 

 

  هتااكان وأخو - نواسخ املبتدأ واخلرب

 

  :نواعأ ثالثةُ  العمُل  حيُث  نْ هي مِ و واخلرب وتزيل حكمهام،ىل املبتدأ عأدوات تدخل  ثمةو مرفوعان أن املبتدأ واخلرب تقدم

الثالث: ، إنَّ وأخواهتا يوه، ينصب املبتدأ ويرفع اخلربالثاين: ، كان وأخواهتا يوه، يرفع املبتدأ وينصب اخلرباألول: 

   .ظنَّ وأخواهتا يينصب االثنني معا، وه

  :ولنبدأ ببيان النوع األول

  وهي: ثالثة عرش فعال، كلها ترفع املبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب اخلرب ويسمى خربها :كان وأخواهتا هي

  مثل: كاَن العمُل شاًقا يف النهاِر. وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف الزمن املايض.  كانَ  - 1

  ساء اجلو حاّر.ا، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت املساء أي وقت املمثل: أمسى اجلوُّ حار�  أمسى - 2

  مثل: أصبَح اجلوُّ ممطًرا، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت الصباح. أصبَح  - 3

  مثل: أضحى الشارُع مزدًمحا، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت الضحى. أضحى - 4

  مثل: ظلَّ زيٌد صائًام، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت النهار. ظلَّ  - 5

  مثل: باَت الفقُري جائًعا، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت الليل. باَت  - 6

  مثل: صاَر الطُني حجًرا، وهي تدل عىل التحول أي حتول الطني إىل احلجر. صارَ  - 7

  مثل: ليَس عمٌرو جالًسا، وهي تدل عىل نفي احلال أي هو ليس جالسا اآلن ويمكن أن جيلس بعد.ليَس  - 8

  الثامنية تعمل هذا العمل بال رشط.وهذه 

  مثل: ما زاَل الكافُر معانًدا وهي تدل عىل االستمرار أي استمرَّ الكافر معاندا والفعل هو زال وما نافية. ما زاَل  - 9

  مثل: ما انفكَّ احلُر شديًدا، وهي تدل عىل االستمرار أيضا والفعل هو انفكَّ وما حرف نفي. ما انفكَّ  - 10

  مثل: ما فتَِئ عيلٌّ شجاًعا، وهي تدل عىل االستمرار أيضا والفعل هو فتَئ وما حرف نفي. َئ ما َفتِ  - 11

  مثل: ما برَح املطُر هاطًال، وهي تدل عىل االستمرار أيضا والفعل هو برَح وما حرف نفي.    ما َبِرَح  - 12

قولك  قد تقدمت أمثلته، ومثال النهيوهذه األربعة تعمل هذا العمل برشط أن يسبقها نفي أو هني أو دعاء، فالنفي 

   َتَزْل َحِذًرا، أي تنهاه عن عدم احلذر، ومثال الدعاء قولك لشخص تدعوا له: ال زاَل بيتُُكْم عامًرا.: التويص شخصا

ورشطه أن يسبق بـ ما املصدرية الظرفية، سميت مصدرية ألهنا تؤول مع  مثل: ال أْنُقُض العهَد ما دمُت َحي�ا، ما دامَ  -13

 وهو مدة والتقدير هو: ال أنقضدال عىل الزمان والوقت، ألهنا تقدر بظرف ما بعدها بمصدر وهو دوام، وسميت ظرفية 

 مدة  :والتقدير ،دمَت منحرًفاالعهَد مدة دوامي حيا، فهي تدل عىل االستمرار يف تلك املدة املحددة، ومثل: ال أصحبَُك ما 

  دوامك منحرفا، أي أن دوام واستمرار عدم الصحبة مقيد بمدة ووقت حمدد وهو االنحراف فإذا صُلح حاله صحبه.
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  توسط وتقدم خرب الفعل الناقص

 

   .أن يتوسط خرب الفعل الناقص، فيقع بني الفعل واسمهجيوز : أوال

اقال تعاىل: ( َوَكاَن  ا: خرب كان مقدم منصوب، علينا:  َعَليْنَا َنْرصُ املُْْؤِمنَِني ) َحق� كاَن: فعل ماض ناقص مبني عىل الفتح، حق�

  جار وجمرور، نُرص: اسم كان مرفوع وهو مضاف، واملؤمنَني: مضاف إليه جمرور بالياء.

  زيٌد. حاًرضاما داَم  ُكمْ ولن أقربَ حاًرضا سعيٌد،  وليَس وأضحى يف الداِر خالٌد، وما يزاُل قائام زيٌد،  ،زيدٌ نائًام وتقول: ظلَّ 

  فال جيوز ذلك فيهام. دامما ليس وخرب وجيوز أن يتقدم خرب الفعل الناقص عىل الفعل واسمه إال : ثانيا

  تقول: صائًام كاَن زيٌد، ونائًام ظلَّ زيٌد، ويف الداِر أضحى خالٌد.

  ليَس زيٌد، وال لْن أقربُكْم حاًرضا ما داَم زيٌد. نائًام وال يصح أن تقول: 

  

  جميء بعض األفعال بمعنى صار

 

، وأمسى، وأضحى ) وردت بمعنى صاَر التي تدل عىل التحول.   األفعال: ( كاَن، وأصبَح، وظلَّ

نبَث�ا ) أي فصارت  قال تعاىل: ( ا َفَكاَنْت َهبَاًء مُّ بَاُل َبس� ِت اْجلِ   .غبارا متفرقاَوُبسَّ

أصبح تفيد احلصول وقت الصباح وهذا ليس أي فرصتم بنعمته إخواًنا؛ ألنَّ )  َفَأْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا وقال تعاىل: (

  .مرادا يف اآلية

ا وقال تعاىل: (   .وجهه مسودا ) أي صار َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود�

  يف كل ذلك يراد به معنى صار من دون تقيد بوقت. ،وتقول: أمسى زيٌد غني�ا، وأضحى الزرُع خمرضا

  

  ورود بعض هذه األفعال تاما 

 

اخلرب أي تكتفي باملرفوع عىل أنه فاعل وال حتتاج إىل ، ترد تامة األفعال الناقصة ماعدا ( ما فتئ، وما زاَل، وليَس )

  وال تعد من األفعال الناقصة. ،وحينئذ حيدث هلا معنى فعل جديد الزم ،ملنصوبا

ٍة ) َكانَ  َوإِن مثال: قال اهللا تعاىل: ( ٍة َفنَظَِرٌة إَِىل َميَْرسَ مبني عىل  تام َل وُوِجَد فكاَن: فعل ماضَص كان هنا بمعنى َح  ُذو ُعْرسَ

  ع بالواو ألنه من األسامء الستة.مرفوالفتح، ذو: فاعل 

اء، وحني تدخلوَن يف الصباح، فتمسون سأي حني تدخلوَن يف امل ) ُتْصبُِحونَ  َوِحنيَ  ُمتُْسونَ ِحَني  َفُسبَْحاَن اهللاِ وقال تعاىل: (

  والواو فيهام فاعل. انتام نوتصبحون فعال

َامَواُت َواْألَْرُض )َما َداَمِت َخالِِديَن فِيَها  تعاىل: (وقال  ، فداَم: فعل ماض تام مبني أي ما بقيت السموات واألرض السَّ

  عىل الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، السمواُت: فاعل مرفوع بالضمة. 
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   عرشونالاخلامس والدرس 

 

  زيادة كان

 

كام سبق  تستعمل تامةقد األصل يف كاَن أن تستعمل ناقصة فتحتاج إىل اسم مرفوع وخرب منصوب، مثل: كاَن زيٌد نائًام، و

  .وهو أن تكون زائدة فال حتتاج إىل اسم وال خرب ختتص به دون أخواهتا استعامل ثالثوهلا  قبل قليل،

  رشطان: والستعامهلا زائدة

  .ال املضارع أو األمر أن تكون بلفظ املايضأحدمها: 

  أو نائب فاعله. كالفعل وفاعله أن تقع بني شيئني متالزمنيثانيهام: 

  بني الفعل ونائب فاعله. هنا قد وقعتو ،كمثلُ  ملْ ُيوجْد كاَن مثُلَك، أي مل يوجدْ تقول: 

والفاعل  ،: ما كاَن أحسَن الصدَق، ما: تعجبية يف حمل رفع مبتدأ، كاَن: زائدة، أحسَن: فعل ماضعند التعجب وتقول

ل وقد وقعت كان هنا بني ما التعجبية وفع، ، واجلملة خرب ماالصدَق: مفعول به منصوب ،عىل مايعود  هو مسترت تقديره

  ، واملعنى هو: ما أحسَن الصدَق!.التعجب

 

   حذف نون مضارع كان

 

وال يكون ، حرف ساكن يليهوال ، أن ال يتصل به ضمري نصبحذف النون من مضارع كان يف حالة اجلزم، برشط جيوز 

  .موقوفا عليه

ْ  : (حكاية عن مريم قال تعاىل فلام دخل اجلازم حذفت الضمة فصار أَُكوْن فالتقى ساكنان  ،أصله أكونُ  َبِغي�ا )َأُك َوَمل

  ، وهذا احلذف جائز وليس بواجب.ثم حذفت النون ختفيفا فصار أكُ  ،فحذفت الواو فصار َأُكنْ 

مثل قوله صىل اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يف حديث ابن  ،فإن اتصل به ضمري نصب مل حتذف النون

فال خَري لَك يف قتلِه ) رواه  يكنْهُ َط عليِه، وإن ملْ لَّ فَلْن ُتَس  يُكنْهُ هو املسيح الدجال فأراد قتله: ( إْن عمر أنه صياد الذي ظن 

إن  :، فال يقـالمنه فال جيوز حذف النوناتصل به ضمري نصب  يكنهاملجزوم هو أن الفعل فيه ، والشاهد ومسلمالبخاري 

حمذوف تقديره هو عائد عىل ابن ، وإعراب يكن يف املوضعني هو: فعل مضارع جمزوم بالسكون، واسمها يُكـهُ ن مل وإيُكـُه،

   ، ألنك لن تتمكن من قتله.عليه تسلطَ  فلنْ  الدجاَل  الصيادِ  ابنُ  واملعنى إن يكنْ  ،الصياد، واهلاء: خربها يعود عىل الدجال

  .إْن يكْن إياه فلن تسلط عليه وإن مل يكن إياه فال خري لَك يف قتله أي فصل الضمريهنا وجيوز 

مهزة وصل وهي فهنا بعد النون  ا،رجُل حارضنحو: ملْ يكِن الْ  منه فال جيوز حذف النونإن كان بعد الفعل الناقص ساكنا و

  .ايُك الرجُل حاًرض  : ملْ فال يصح حذف النون فال يقال الساكنة تسقط عند الوصل فيتصل الفعل بالم التعريف

  النون عند الوقف. بإرجاعثم إذا قلَت: ملْ يُك زيٌد حاًرضا، وأردت الوقوف عىل ملْ يُك قلَت: مل ْ يكْن 
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  حذف كان

 

  :امه ضعنيوختتص كان أيضا بجواز حذفها وذلك يف مو

ا أنَت فعل بفعليف كل موضع أريد به تعليل وذلك ، بعد َأْن املصدرية -1   .منطلًقا انطلقُت ، تقول: أمَّ

الالم وما بعدها عىل فقدمت  ) ْن كنَت منطلًقاِألَ انطلقُت  ( :وأصُل اجلملةِ  وأّما هذه هي أْن املصدرية املدغمة بام الزائدة،

فانفصل الضمري ِألَْن كنَت منطلًقا انطلقُت، ثم حذفت الالم وكاَن لالختصار  :الفعل بقصد إفادة االختصاص فصار

ا أنَت  :ثم عوض عن كان بام الزائدة وأدغمت مع أْن فصار ،أنَت منطلقا انطلقُت  َأنْ  :فصارالذي كان متصال بكان  َأمَّ

   .انطلقَت  نَك منطلقا انطلقُت، أي أين انطلقُت ألَ 

  ومنطلقا: خربها.  ا أنَت منطلًقا انطلقُت، أنت: اسم كان املحذوفة،مَّ ويف قولك: أَ 

  ا أنت غنيًا فتصدْق، وأصلها تصدْق ِألَن كنَت غني�ا ثم جرت فيه نفس اخلطوات السابقة.أمَّ  ومثله

مْ إْن خًريا فخٌري أو ًرشا فٌرش، واألصل:  وَن بأعامِهلميُّ الناُس جمزِ ، مثل: بعد إْن ولو الرشطيتني -2 إن  الناُس جمزيوَن بأعامِهلِ

  يف املوضعني. خربهاٌرش، فحذفت كان واسمها وأبقي  جزاؤهمًرشا ف عمُلهمكان خٌري وإن  جزاؤهمخًريا ف عمُلهمكاَن 

التمْس ولو خامتًا من حديد. رواه البخاري  :امرأة وال مهر عندهومثل قوله صىل اهللا عليه وسلم ملن طلب أن يزوجه 

  خرب لكان املحذوفة مع اسمها. :خامتًا من حديد، فخامتا امللتَمُس أي التمْس ولو كاَن ومسلم، 
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  ) رشح النص(  

 

  باٌب: النواسُخ حلكِم املبتدأِ واخلِرب ثالثُة أنواٍع: 

، وباَت،  ، وما َبِرَح، وما داَم، وما زاَل، وما َفتَِئ، وما انفكَّ وصاَر، وليَس، َأحُدها: كاَن، وأمسى، وأصبَح، وأضحى، وظلَّ

َك َقِديًرا ). اسًام فريفْعَن املبتدَأ  ، نحُو ( وكاَن َربُّ ، وينصبَن اخلَرب خًربا هلُنَّ   هلُنَّ

  .فليَس سواًء عاملٌ وجهوُل  :اخلُرب نحوُ  وقْد يتوسطُ 

مُ    إال خَرب داَم وليَس. وقْد يتقدَّ

  .ُل بمرادفِة صارَ وَ وختتصُّ اخلمسُة األُ 

ٍة ) ( َفُسبَْحاَن اهللاِ  :اخلِرب نحوُ وزاَل بجواِز التامِم أي االستغناِء عِن  ،وغُري ليَس، وفتَئ  ٍة َفنَظَِرٌة إَِىل َميَْرسَ ( َوإِن َكاَن ُذو ُعْرسَ

َامَواُت َواْألَْرُض ).   ِحَني ُمتُْسوَن َوِحَني ُتْصبُِحوَن ) ( َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

  .ما كاَن أحسَن زيًدا :نحو وكاَن بجواِز زيادِهتا متوسطةً 

  مضاِرعها املجزوِم وصًال إْن ملْ يلَقها ساكٌن، وال ضمُري نصٍب متصٌل. وحذِف نونِ 

ا أنَت ذا نفٍر، ومَع اسِمها يف مثل: إْن خًريا فخٌري، والتمْس ولو خامتًا من ًضا عنها وَّ ها وحَدها ُمعَ وحذفِ  ما يف مثل: َأمَّ

  حديٍد.

.......................................................................................................................  

) أي هذا باٌب، فهذا  باٌب اهتا فقال: (  وبدأ بكان وأخوامملا أهنى الكالم عىل املبتدأ واخلرب رشع يتكلم عىل نواسخه

  ) كاَن وأخواهتا، وإنَّ وأخواهتا، وظنَّ وأخواهتا. النواسُخ حلكِم املبتدأِ واخلِرب ثالثُة أنواعٍ  املحذوف مبتدأ، وباب خربه (

، وباَت، (    .وهذه الثامنية ال يشرتط يف عملها يشء )وصاَر، وليَس َأحُدها: كاَن، وأمسى، وأصبَح، وأضحى، وظلَّ

)  وما دامَ  األربعة يشرتط يف عملها أن يتقدمها نفي أو هني أو دعاء () وهذه  ، وما َبِرَح وما زاَل، وما َفتَِئ، وما انفكَّ  (

، نحُو وكاَن ويشرتط يف عمل هذا الفعل أن تسبقه ما املصدرية الظرفية (  ، وينصبَن اخلَرب خًربا هلُنَّ فريفْعَن املبتدَأ اسًام هلُنَّ

َك َقِديًرا  ) وقْد يتوسطُّ اخلُرب نحُو : فليَس سواًء عاملٌ وجهوُل ها ( ) كاَن: فعل ماض ناقص، ربُّك: اسمها، قديًرا: خرب َربُّ

خرب ليس وقد  ... فليَس سواًء عاملٌ وجهوُل، والشاهد فيه أن سواءً وعنهمُ  ِت الناَس عنالْ هِ : َسِيل إْن َج هو هذا شطر بيت

أي جيوز أن يتقدَم اخلرب عىل الفعل الناقص  ) وقْد يتقدمُّ إال خَرب داَم وليَس ليس ( ـ تقدم عىل اسمها مع بقاء نفس العمل ل

  .حاًرضا ليَس زيدٌ  ، واليستثنى خرب دام وليس فال يقال: لْن أقرَبُكْم حاًرضا ما داَم زيدٌ لكن و ،كاَن زيدٌ  نائًام مثل: 

ستعمل للتحول تأي تكون بمعناها ف)  بمرادفِة صارَ  ( وهي كاَن وأمسى وأصبح وظلَّ وباَت  ) ُل وَ وختتصُّ اخلمسُة األُ ( 

 ) وزاَل بجواِز التامِم أي االستغناِء عِن اخلربِ  ،غُري ليَس، وفتَئ  (ختتص  ) و ( فكانت هباًء منبثًا ) أي صارت ( كقوله تعاىل:

أي دخل يف وقت الصباح، فأصبح هنا فعل تام ال  ،ثل: أصبَح زيدٌ م أي تأيت كان وأخواهتا تامة عدا ليس، وفتئ، وزال،

   .املنصوبحيتاج 



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى                                       

  94 

ٍة  ( ٍة َفنَظَِرٌة إَِىل َميَْرسَ أي حني  )َفُسبَْحاَن اهللاِ ِحَني ُمتُْسوَن َوِحَني ُتْصبُِحوَن  أي وجد ذو عرسة ( )نحُو َوإِن َكاَن ُذو ُعْرسَ

َامَواُت َواْألَْرُض (  تدخلون يف الصباح ويف املساء واألرض، فكان موات أي ما بقيت الس )َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت السَّ

بني  )كاَن بجواِز زيادِهتا متوسطًة  ) ختتص ( وومتسون وتصبحون ودامت أفعال تامة ترفع فاعال وال حتتاج إىل اخلرب ( 

 جئُت والصفة واملوصوف مثل:  ،غُريكَ  تكلْم كانَ ملْ يَ  :، والفعل وفاعله نحوعاملٌ زيٌد كاَن  :املتالزمني كاملبتدأ واخلرب نحو

) واألصل ما أحسَن زيًدا ثم  نحو ما كاَن أحسَن زيًدا كاَن مريٍض، أو بني ما التعجبية وفعل التعجب ( لزيارِة صديٍق 

، بقيت مسألة وهي: هل زيادة كان والغرض من زيادهتا إفادة التوكيد فليس معنى زيادهتا أنه جيء هبا عبثا كانَ زيدت 

مقصور عىل السامع ؟ واجلواب زيادة كان سامعية  فال يقاس  قياسية يف أي موضع توسطت فيه بني متالزمني أو أن األمر

بني ما التعجبية كان الزائدة قياسية فلك أن تضع فيه وفعل التعجب فالزيادة  التعجبية إال بني ما عىل ما جاء عن العرب

 حذِف نونِ  بجواز ( ) ختتص كاَن  و (عليها وهذا هو السبب الذي جعل املصنف يقترص يف التمثيل  ،يف أي مجلةوفعلها 

هي: مثل: ملْ يُك زيٌد قائًام، ورشوط جواز احلذف  ) مضاِرعها املجزوِم وصًال إْن ملْ يلَقها ساكٌن، وال ضمُري نصٍب متصٌل 

ترجع له النون، وأن ال  يف املضارع املجزوم، ويف حالة الوصل ال الوقف ألنه عند الوقف عىل ملْ يُك احلذف أن يكون 

ساكن ألهنا ستكون عصية عىل احلذف بسبب حتريك النون بالكرس مثل: مل يكِن الرجُل قائًام، وأن ال حرف يكون بعدها 

ًضا عنها ما يف مثل: ها وحَدها ُمَعوَّ حذفِ  ( بوجوب ) ختتص كان و فلْن تسلَط عليه ( هيتصل هبا ضمري نصب مثل: إْن يكنْ

ا أنَت ذا نفرٍ  بُُع، أبا ُخراَشة: كنية املخاطب هبذا يف قول الشاعر: َأبا ُخراَشَة  ) َأمَّ ا أنَت ذا نفٍر ... فإنَّ قوِمي ملْ تأكْلُهُم الضَّ أمَّ

املجدبة املهلكة  ةِ نَار للسَّ حيوان معروف وهو هنا مستع ع:البيت، ذا نفر: أي صاحب مجاعة وكثرة من قومك، الضبُ 

املجدبة، والشاهد فيه  نَ وللخلق، واملعنى يا أبا خراشة ال تفخر عيل بالنفر من قومك فإن قومي أيضا كثر ومل هتلكهم السن

ا أنَت ذا نفٍر، وأصله ألْن كنت ذا نفٍر، فحذفت الالم وكان وانفصل الضمري فيها فصار أْن أنَت ذا نفر ثم عوض عن َأمَّ 

ا أنَت ذا نفر، وهنا قد حذفت كان وحدها دون اسمها وخربها ( كان املحذوفة ب )  وام الزائدة وأدغمت يف أن فصار أمَّ

) أي بعد إْن الرشطية، واألصل الناُس  يف مثل: إْن خًريا فخريٌ ) وبقاء خربها (  مَع اسِمهابجواز حذفها ( كاَن ختتص أيضا 

أي بعد لو  ) التمْس ولو خامتًا من حديدٍ  ( ) يف مثل و فحذفت كان واسمها ( جمزيوَن بأعامهلم إْن كاَن خًريا فجزاُؤهم خٌري،

  .ت كاَن واسمهاالرشطية، واألصل التمس ولو كان ما تلتمسه خامتا من حديد، فحذف
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   عرشونالالسادس والدرس 

 

  احلروف التي تعمل عمل ليس

 

قد تقدم أن األفعال الناقصة ترفع املبتدأ اسام هلا، وتنصب اخلرب خربا هلا، وهنالك حروف عملت عمل هذه األفعال وهي: 

  الدالة عىل النفي فقد أجروها جمرى ليس يف رفع االسم ونصب واخلرب. ) ما، ال، الَت ( 

عمل ليس، أنت: ضمري يف حمل رفع اسم ما، يعمل مبني عىل السكون فام: حرف نفي ، مثل: ما أنَت رابًحا، ماأوال: 

ا َوُقْلَن َحاَش هللاِِ رابحا: خرب ما، قال تعاىل: (   ، وال تعمل هذا العمل إال برشوط أربعة هي:) َما َهَذا َبَرشً

 ، مقدمفرابح خرب  ،ما رابٌح أنَت  ما رابحا أنَت، وإنام: فال يقال:فإن تقدم بطل عملها، ، أن ال يتقدم خربها عىل اسمها -1

  أنت مبتدأ مؤخر.و

 عىل أنه خرب ألنت رابحبرفع  ،رابٌح بطل عملها، مثل: ما إْن أنَت هبا ، فإن اقرتَن أن ال يقرتن اسمها بـ ( إْن ) الزائدة -2

  ال تعمل شيئا.هي صحة املعنى مع حذفها و كوهنا زائدةالقرتان اسمها بأْن الزائدة وعالمة 

  برفع تاجر عىل أنه خرب ألنت. ،بطل عملها، مثل: ما أنَت إال تاجٌر هبا ، فإن اقرتن أن ال يقرتن خربها بـ إال -3

: ما زيٌد كاتبًا الدرَس، فام: نافية تعمل عمل فلو قلَت ، فإن تقدم بطل عملها، أن ال يتقدم معمول خربها عىل اسمها -4

الدرَس معمول فسم فاعل يعمل عمل الفعل، ليس، زيٌد اسمها، كاتبا: خربها منصوب، الدرَس: مفعول به لكاتب ألنه ا

رفع كاتب عىل أنه ب: ما الدرَس زيٌد كاتٌب، نحويلغى عمل ما، سخلرب ما، فإذا أردت أن تقدم هذا املعمول عىل اسم ما ف

   خرب لزيد، والدرَس مفعول به مقدم السم الفاعل.

يشٌء اسمها، عىل األرِض: جار  ليس،تعمل عمل  ال: نافيةف، كقول الشاعر: َتَعزَّ فال يشٌء عىل األرِض باقيًا، الثانيا: 

  هي: أربعة رشوط وجمرور، باقيا: خربها. ويشرتط لعملها

  .دون النثر أن يكون العمل يف الشعر -1

  .اسمها معرفة كونمع نك أعملتها املرسِف،أل ا بيِد ال املاُل مأمونً فال يصح أن تقول: ،أن يكون اسمها وخربها نكرتني -2

  ، فال يصح: ال باقيًا يشٌء عىل األرض ألنك أعملتها مع تقدم خربها عىل اسمها.أن ال يتقدم خربها عىل اسمها -3

  ، فال يصح: ال سعٌي إال مثمًرا، ألنك نصبت اخلرب مع اقرتانه بإال.ال يقرتن خربها بإالأن  -4

وأن حيذف أحدمها  ،كالساعة والوقتعناه يكون اسمها وخربها لفظ احلني أو ما بم، ويشرتط لعملها أن الَت ثالثا: 

َالَت ِحَني َمَناٍص ) ، مثل قوله تعاىل: (وبقاء اخلرب والغالب هو حذف االسم ن َقْرٍن َفنَاَدوا وَّ   .َكْم أَْهَلْكنَا ِمن َقبْلِِهم مِّ

واملعنى فنادوا َت بمعنى ليس، واسمها هو احلَني حمذوف، حَني: خربها منصوب وهو مضاف، ومناٍص مضاف إليه، َال 

  أي فرار.  حَني مناصٍ  وليس احلنيُ 
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  إنَّ وأخواهتا

 

  . وعملها نصب املبتدأ عىل أنه اسمها، ورفع اخلرب عىل أنه خربها.َلَعلَّ ، وَليَْت ، وَلِكنَّ ، وَكأَنَّ ، وأَنَّ ، وإنَّ هي ستة أحرف: 

  فإذا أردت توكيد: زيٌد قائٌم، قلت: إنَّ زيًدا قائٌم.وهي للتوكيد أي توكيد ثبوت اخلرب للمبتدأ ورفع الشك عنه،  نَّ إِ  -1

  وهي للتوكيد أيضا ولكن ال تقع يف بداية اجلملة بل ال بد أن يسبقها يشء مثل: علمُت أنَّ زيًدا قائٌم. َأنَّ  -2

  بمصدر والتقدير: علمُت قياَم زيٍد.اسمها وخربها وهي مصدرية تؤول مع 

  كَأنَّ زيًدا أسٌد.وهي للتشبيه، تقول: َكَأنَّ  -3

خباَر عن زيِد بأنه شجاع، فقد يتوهم ، فإذا أردَت اإلتعقيُب الكالم بام يرفع التوهمَ وهي لالستدراك، وهو: َلِكنَّ  -4

  السامع أنه كريم أيضا؛ ألن الغالب أن يكون الشجاع كريام، وبام أنه ليس كذلك فتقول: زيٌد كريٌم لكنَُّه بخيٌل.

مثل قول الشيخ: ليَت الشباَب يعوُد،  ،طلب األمر املحبوب الذي يستحيل أو يبعد حصولهوهي للتمني، وهو:  َليَْت  -5

  َف ديناٍر.ومثل قول الفقري اآليس: ليَت يل أل

حصول توقع إلشفاق وهو: اَلَعلَّ اهللاَ َيْرَمحُنَا، أو مثل:  ،حصوله يبعدطلب أمر حمبوب الوهي إما للرتجي وهو:  َلَعلَّ  -6

ُه يرتِدعُ لعلَّ العدوَّ يباغتنا، أو للتعليل مثل:  ،أمر مكروه   ، أي لريتدع.مثل: ِعظ الظاملَ لعلَّ

  

  كّف هذه األحرف عن العمل

 

  إذا اقرتنت هبذه األحرف ( ما ) الزائدة، كفتها عن العمل أي منعتها عن العمل، وزال اختصاصها باجلملة االسمية.

( الكافة هي ما ألهنا كفت ومنعت إنَّ من العمل،   وتقول: إنَّام زيٌد كاتٌب، إّنام: كافة ومكفوفةتقول: إنَّ زيًدا كاتٌب، 

، وتقول:  إنَّام يفوُز الصادُق، فإنام: واملكفوفة عن العمل هي إنَّ )، زيٌد: مبتدأ مرفوع، قائٌم خرب مرفوع، فهنا ألغي عمل إنَّ

  .خمتصة باجلملة االسميةا كانت ، مع أهناعله، فدخلت عىل اجلملة الفعليةمضارع وففعل كافة ومكفوفة، يفوُز الصادُق: 

  ويستثنى من ذلك ( ليَت ) فإهنا إذا اقرتنت بام تبقى خمتصة باألسامء، لذلك جيوز فيها اإلعامل واإلمهال.

  تقول: ليتَام أخاَك حاٌرض ( باإلعامل )، وليتَام أخوَك حاٌرض ( باإلمهال ).

  هبذه األحرف ( ما ) املوصولة فال تكفها عن العمل.أما إذا اقرتنت 

:  أي إنَّ الذي، ،ما يف القفِص بلبٌل مثل: إنَّ  حرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب، ما: اسم موصول مبني عىل فإِنَّ

، يف القفص: جار وجمرور متعلقان ب نصبحمل السكون يف  بلبٌل: خرب فعل حمذوف تقديره استقر صلة املوصول، اسم إنَّ

  مرفوع. إنَّ 

أي إن الذي صنعوه، وما إذا كانت اسام موصوال تكتب منفصلة عن إنَّ ولكن رسم  إِنَّام َصنَُعوا َكيُْد ساِحٍر ) قال تعاىل: (

: حرف توكيد، ما: اسم موصول، صنعوا: فعل وفاعل صلة ، ساحٍر: م ،القرآن ال يقاس عليه، فإنَّ   ضاف إليه.كيُد خرب إنَّ
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   عرشونالالسابع و الدرس

 

  ختفيف النون

 

،  األحرف ، َأنَّ ،كَ ( إنَّ النون الثانية املفتوحة لكنَّ ) تنتهي بنون مشددة وقد ورد عن العرب ختفيف النطق هبا بحذف  َأنَّ

  تفصيل إليك بيانه:حينئذ وهلا  نة،بقى نون ساكفت منها

إْن زيًدا منطلٌق، وإْن زيٌد ملنطلٌق، فإذا أمهلت وجب اقرتان اخلرب ، تقول: إذا خففت جاز إعامهلا، وجاز إمهاهلا )إِنَّ  ( -1

  بالم تسمى الم التوكيد، فإْن: خمففة من الثقيلة مهملة، زيٌد: مبتدأ مرفوع، الالم: الم التوكيد، منطلٌق: خرب مرفوع.

  أمور:  اولكن جيب فيه ،ة وجوبابقيت عاملَأنَّ ) إذا خففت (  -2

  .اسمها عىل أنه ضمري الشأنأن حيذف األول: 

  ال مفردا. أن يكون خربها مجلةالثاين: 

مل يقصْد به الدعاُء، وجب أن يفصل بينها وبني الفعل بقد، أو حرِف ، إذا كان خربها مجلة فعلية فعلها مترصٌف الثالث: 

  .تنفيٍس، أو حرِف نفي، أو لوْ 

ة، واسمها ضمري الشأن حمذوف أي َأْنُه، أي احلال والشأن، زيٌد: خمففة من الثقيلعلمُت أَْن زيٌد كريٌم، فهنا أْن: تقول: 

  مبتدأ، كريٌم: خرب، واجلملة االسمية خرب لـ أَْن، فهنا اخلرب مجلة اسمية فال نحتاج لفاصل يفصل بني أن واجلملة.

: فعل ماض ناقص، ليَس : خمففة من الثقيلة، واسمها ضمري الشأن حمذوف، وتقول: علمُت أَْن ليَس للظلِم بقاٌء، فَأنْ 

فعل جامد أي ال )  ليَس ( اسم ليس مرفوع، واجلملة الفعلية خرب َأْن، وهنا  :للظلم: جار وجمرور خرب مقدم لليس، بقاءٌ 

  يأيت منه املضارع واألمر فلم نحتج إىل فاصل يفصل بينه وبني أَْن.

من الثقيلة، واسمها ضمري الشأن حمذوف، ومجلة هيََّأ لك اخلَري  ، فَأْن: خمففةأطاَل اهللاُ عمَرَك وأَْن هيََّأ لَك اخلريَ وتقول: 

  خربها، فهنا خرب أْن مجلة فعلية فعلها مترصف أي يأيت منه املضارع واألمر ولكن قصد به الدعاء فلم نحتج إىل الفاصل.

  واجلملة الفعلية.قصد به الدعاء فال بد من الفاصل بني أن ومل يفعلية فعلها مترصف أما إذا كان اخلرب مجلة 

األصل هو: ونعلَم َأنَُّه قْد َصَدْقتَنا، ثم خففت أَنَّ فصارت َأْن و َوَنْعَلَم َأْن َقْد َصَدْقتَنا ) مثال الفصل بقْد قوله تعاىل: (

  وحذف اسمها الضمري.

ُه  :األصل هوو ىض )قوله تعاىل: ( َعِلَم َأْن َسيَُكوُن ِمنُْكْم َمرْ  وهو السني وسوف التنفيسومثال الفصل بحرف  َعِلَم َأنَّ

   .اسمها الضمري سيكون منكم مرىض، ثم خففت َأنَّ فصارت أَْن وحذف

= َأْن + ال َوَحِسبُوا َأالَّ َتُكونُ  عاىل: (النفي قوله تبحرف ومثال الفصل  ه ال تكوُن فتنٌة، فِتْنٌَة ) أالَّ ، واألصل: وحسبوا أَنَّ

  فأن ناصبة للمضارع وليست خمففة. املشهورة وأما عىل قراءة النصب ،متواترة وهذا عىل قراءة رفع تكون وهي قراءة

ِريَقةِ َوَأن ل ومثال الفصل بلو قوله تعاىل: ( ُه لو استقاموا.و ) َألَْسَقيْناُهْم ماًء َغَدًقا ِو اْستَقاُموا َعَىل الطَّ   األصل: وأنَّ

  الشأن حمذوف، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب َأْن. ، واسمها ضمرياألمثلة السابقة فأْن خمففة من الثقيلة يف
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أسٌد  ،اسمها :زيًدا فكأْن: خمففة من الثقيلة، زيًدا أسٌد، ،نحو: َكَأنْ ومل هتملوجوبا ) إذا خففت بقيت عاملة َكَأنَّ (  -3

  خربها.

  وصفاهتا هي:

   ، وقد يظهر اسمها.أن حيذف اسمها عىل أنه ضمري الشأنالغالب األول: 

   وقد يكون مفردا. أن يكون خربها مجلةالغالب الثاين: 

  .فعلية أن يفصل بينها وبني الفعل بلْم أو قدْ إذا كان خربها مجلة  جيبالثالث: 

ْ َتْغَن بِاْألَْمِس ) الفصل بلْم قوله تعاىل: (مثال  َحِصيًدا: جعلنا: فعل وفاعل، ها: مفعول به أول،  َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكَأن ملَّ

، مل: حرف جزم، َتْغَن: فعل مضارع جمزوم بحذف حمذوف مفعول به ثان، كأْن: خمففة من الثقيلة واسمها ضمري الشأن

  ، واجلملة خرب كأْن، باألمِس: جار وجمرور.والفاعل مسترت تقديره هي ،حرف العلة واألصل َتْغنَى

  ضمري الشأن حمذوف أي كأْنُه واجلملة الفعلية خربها.، فاسمها قولنا: كأْن قْد طلَع الفجرُ ومثال الفصل بقد 

  فإذا كان خربها مفردا أو مجلة اسمية مل نحتج للفاصل.

  كأْن زيًدا أسٌد.مثال املفرد: 

ٌة كأِن احلياُة متوقفٌة، فكأْن: خمففة من الثقيلة حركت بالكرس : االسمية ومثال اجلملة األسواُق يف صالِة اجلمعِة معطلَّ

  مجلة من مبتدأ وخرب يف حمل رفع خرب كأْن. :مري الشأن حمذوف، احلياة متوقفةالساكنني، واسمها ضاللتقاء 

  إذا خففت أمهلت وجوبا، مثل: هذا الكتاُب صغٌري لكْن َنْفُعُه كبٌري.)  َلِكنَّ  ( -4

وحرك بالكرس  مبني عىل السكون لكْن: حرف استدراك مهمل ال عمل له َيْشَهُد بَِام َأنَزَل إَِليَْك ) اهللاَُلِكِن  قال تعاىل: (

للفظ واجلملة خرب  ،مبتدأ، يشهُد: فعل مضارع مرفوع والفاعل مسترت تقديره هولفظ اجلاللة ، اهللاُ: اللتقاء الساكنني

   .اجلاللة
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  ) رشح النص( 

 

ْق بإْن، وال بمعموِل  اخلِرب إال ظرًفا أو جمروًرا، وال اقرتَن اخلُرب االسُم، وملْ ُيسبَ َم وما النافيُة عنَد اِحلجازيَني كليَس إْن تقدَّ 

ا ).بإالَّ    نحُو ( َما َهَذا َبَرشً

  َتَعزَّ فال يشٌء عىل األرِض باقيًا.. وال وزٌر مما قىض اهللاُ واقيا. :وكذا ال النافيُة يف الشعِر برشِط تنكِري معموَليها نحوُ 

َمُع بَني  والَت ولكنْ    اٍص ).نََني مَ َت ِح ، والغالُب حذُف املرفوِع نحُو ( وَال اهيجزأَ يف احلِني، وال ُجيْ

التعليِل،  اإلشفاِق أوِ  ي أوِ ي، ولعلَّ للرتجِّ ، وليَت للتمنِّاِك، وكَأنَّ للتشبيِه أِو الظنِّ كيِد، ولكنَّ لالستدرأالثاين: إنَّ وَأنَّ للت

، وَيرفعَن اخلَرب خًربا هلُنَّ  ِصبَْن املبتدَأ اسًام هلنَّ َام اهللاُ إَِلٌه َواِحٌد )، إال ليَت فيجوُز  ،َفيَنْ إْن ملْ تقرتْن هبنَّ ما احلرفيُة نحو: ( إِنَّ

  .َفةً األمراِن، َكإِن املكسورِة ُخمَفَّ 

ا َأْن فتَعْ  َأما لكنْ ف  - وجيُب يف غِري الرضورِة حذُف اسِمها ضمِري الشأِن، وكوُن خِربها مجلًة مفصولةً ُل، مَ خمفَفًة فتُهمُل، وَأمَّ

ٍف غِري دعاءٍ    .بـ قْد، أْو تنفيٍس، أو نفٍي، أو لوْ  -إْن ُبِدَئْت بفعٍل مترصِّ

ا كَأنْ    يِقلُّ ذكُر اسِمها، وُيْفَصُل الفعُل منها بـ ملْ، أو قْد.وَ فتعمُل،  وأَمَّ

 .......................................................................................................................  

وما النافيُة  بعد أن فرغ من ذكر األفعال الناقصة، بّني أن هنالك أحرفا تعمل عملها فرتفع االسم وتنصب اخلرب فقال: (

أي أن ما حرف نفي أجري جمرى ليس النافية يف العمل، ولكن ليس عند كل العرب بل عند  ) عنَد اِحلجازيَني كليَس 

يقول أهل احلجاز: ما زيٌد حاًرضا، ويقول أهل نجد: ما ، عندهم احلجازيني، وأما بنو متيم فيهملوهنا أي ال يكون هلا عمل

) عىل اخلرب، فإن تقدم اخلرب عىل االسم  االسمُ إْن تقدَم  ، وإنام تعمل عند احلجازيني بأربعة رشوط هي: (حاٌرض  زيدٌ 

وال ) الزائدة، فإن سبق هبا أمهلت نحو: ما إْن زيٌد حاٌرض (  بإنْ  ) االسم (وملْ ُيسبْق  ما حاٌرض زيٌد ( :نحوما أمهلت 

فال )  وجمروًرا (ا أو جار� ) إال ظرًفا كاتٌب ( زيٌد ما الدرَس  :فإن سبق االسم بمعمول اخلرب أمهلت نحو ) بمعموِل اخلربِ 

؟ اجلواب: هو اخلرب عنَدَك، فعنَد: ظرف مكان منصوب، فام الذي نصبه فإذا قلنا: زيٌد حاٌرض  ،يف عملهاذلك يرض 

ل نصب يف حم كونانحاٌرض، فالظرف معمول له، وإذا قلنا: زيٌد حاٌرض يف البيِت، فاجلار واملجرور متعلقان بحارض، ومها ي

ما عنَدَك  :فإذا علم هذا فالظرف واجلار واملجرور إذا تقدما عىل اسم ما مل يرض عملها نحومفعول به غري رصيح حلارض، 

ٌد إِالَّ  ا) فإن اقرتن اخلرب هب وال اقرتَن اخلُرب بإالزيٌد حاًرضا، وما يف الداِر زيٌد حاًرضا (  بطل عمل ما كقوله تعاىل: َوَما ُحمَمَّ

ا  ) قوله تعاىل: (نحُو ، ثم ذكر مثاال ملا استجمع الرشوط فقال: ( َرُسوٌل  وكذا ال  ثم بدأ باحلرف الثاين فقال: ( )َما َهَذا َبَرشً

بالشعر ولكن قال ورود  هايقيد بعضهم مل و ال يف النثر ) يف الشعرِ برشط أن يكون ذلك (  ) تعمل عمل ليس ولكن النافيةُ 

َتَعزَّ فال يشٌء عىل األرِض باقيًا..  ( :) قول الشاعرنحُو  ) االسم واخلرب (برشِط تنكِري معموَليها  (إعامهلا عن العرب قليل 

، الوَ  ٌر مما قىض اهللاُ واقيازَ وال وَ  ْ ويشء  ،عمَل ليَس ر: امللجأ، والشاهد فيه هو أن حرف النفي ال عمل زَ ) تعزَّ أي تصربَّ

، وال يتقدم معمول خربها اسمهاعىل  خربهاالرشطني: أن ال يتقدم هذين اسمها، وباقيا: خربها، كام يشرتط هلا زيادة عىل 
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) أي يكون  ولكْن يف احلنيِ  ) أيضا كليَس ( والَت  ( إال الظرف واجلار واملجرور، وأن ال يقرتن خربها بإال  اسمهاعىل

َمُع بَني ُجْزأَْهيا الساعة والوقت والزمان (ك ني أو ما بمعناهاسمها وخربها هو احل ) االسم واخلرب يف اجلملة بل ال بد  وال ُجيْ

أي ليَس  )والَت حَني مناٍص  ) قوله تعاىل (نحُو  اسمها وإبقاء خربها ( وهو)  والغالُب حذُف املرفوعِ  ( أن حيذف أحدمها

  .احلُني حَني مناٍص فاسمها احلني حمذوف وحني املنصوب خربها

إنَّ وَأنَّ  ) من العوامل التي تدخل عىل املبتدأ واخلرب ( الثاين إنَّ وأخواهتا فقال: (سخ الثاين وهو االنعىل  كلمثم رشع يت

) نحو كأَن  وكَأنَّ للتشبيهِ  جباٌن ( هُ زيٌد كريٌم لكنَّك ) لالستدراكِ ولكنَّ ) نحو إنَّ زيًدا قائٌم، وعلمُت أَنَّ زيًدا قائٌم (  كيِد أللت

) نحو ليَت الشباَب  وليَت للتمني نحو كأنَّ زيًدا عاملٌ ، وهذا املعنى أثبته بعضهم ومل يثبته آخرون ()  أِو الظنِّ زيًدا أسٌد ( 

ُقوا اهللاَكقوله تعاىل:  )التعليلِ  أوِ ) نحو لعلَّ العدوَّ قادٌم ( اإلشفاِق  أوِ ) نحو لعلَّ اهللاَ يرمحنا، (  ولعلَّ للرتجييعوُد (   َواتَّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ  ، وَيرفعَن اخلَرب خًربا هلُنَّ  ( َلَعلَّ ) فإن اقرتنت هبن ما احلرفية  إْن ملْ تقرتْن هبنَّ ما احلرفيةُ  ،َفيَنِْصبَْن املبتدَأ اسًام هلنَّ

َام اهللاُ إَِلٌه َواِحدٌ ) قول اهللا تعاىل: (  نحو فيها اإلعامل واإلمهال (الزائدة بطل عملها إال ليت فيجوز  ) فإنام كافة ومكفوفة  إِنَّ

، تقول: ليتَام أخاَك حاٌرض، واإلمهال اإلعاملفيها )  إال ليَت فيجوُز األمرانِ  ، وإله خرب، وواحد صفة للخرب (واهللا، مبتدأ

  وليتَام أخوَك حاٌرض.

  .احلرفية عن ما االسمية فإهنا ال تكفهن عن العمل نحو: إنَّ ما يف القفِص بلبٌل أي إنَّ الذيواحرتز بقوله ما 

َفةً ثم أخذ يتكلم عىل ختفيف النون فقال: (  الوجهان املخففة  جاز يف إن ) أي جيوز يف ليت الوجهان كام َكإِن املكسورِة ُخمَفَّ

 ) خمفَفًة فتُهمُل  َأما لكنْ وٌد لقائٌم، وإذا أمهلت وجب اقرتان خربها بالالم ( اإلعامل واإلمهال، مثل: إْن زيًدا قائٌم، وإْن زي

ا َأْن فتَعمُل  قويٌّ ( زيٌد ضعيٌف لكْن أخوهُ  :اإلعامل وهي حينئذ حرف استدراك ال عمل له نحوفيها وال جيوز  وجوبا  ) وَأمَّ

وأما يف رضورة الشعر حيث يضيق  ) اسِمها ضمِري الشأنِ وجيُب يف غِري الرضورِة حذُف نحو علمُت َأْن زيٌد كريٌم، ( 

مرصحا به كقول شاعرة ترثي أخاها: بَِأْنَك ربيٌع وغيٌث َمِريٌع، الغيث املطر النظم عىل صاحبه فقد ورد ذكر اسمها 

يف  الكأل الوفريزرع ذي تريد أن تقول إن أخاها كالربيع وال ،املريع: هو اخلصب ،املطربالذي ينبت  وأرادت به هنا الزرع

) كوُن خِربها مجلًة  ) جيب ( و (  وهو الكاف، وخربها ربيٌع، وهذه رضورةمرصحا به نفع اخللق، والشاهد فيه ذكر اسمها 

إْن  -مفصولةً  ( خربها مفرداإمكان كون  أعني ذكر اسمها ال مفردا كام ورد يف البيت السابق فإنه ترتب عىل تلك الرضورة

( َعلَِم أَْن  َوَنْعَلَم َأْن َقْد َصَدْقتَنا ) ( كقوله تعاىل: )  بـ قْد، أْو تنفيٍس، أو نفٍي، أو لوْ  -ٍف غِري دعاءٍ ُبِدَئْت بفعٍل مترصِّ 

ِريَقةِ  ( فِتْنٌَة ) َوَحِسبُوا َأالَّ َتُكونُ  ( َسيَُكوُن ِمنُْكْم َمْرىض ) فإن بدئت بغري  ) َغَدًقاَألَْسَقيْناُهْم ماًء  َوَأْن َلِو اْستَقاُموا َعَىل الطَّ

أو كان خربها مجلة فعلها جامد، أو مترصف ولكنه للدعاء فال حتتاج  فعل بأن بدئت باسم أي كان خربها مجلة اسمية،

   .للفاصل

ا كَأنْ  ( ) أي أن اسمها جيوز أن يذكر ولكن عىل قلة والغالب  يِقلُّ ذكُر اسِمهاوَ  ) وجوبا نحو كأْن زيًدا أسٌد ( فتعمُل  وَأمَّ

الفصل بلْم قوله تعاىل: ( َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكَأن ) مثال  وُيْفَصُل الفعُل منها بـ ملْ، أو قدْ أن حيذف وأن يكون ضمري الشأن ( 

ْ َتْغَن بِاْألَْمسِ    تاج للفاصل.حت مفردا أو مجلة اسمية فال خربها اسام،فإن كان كأْن قْد طلَع الفجرُ  :ومثال الفصل بقد قولنا )ملَّ
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  عرشونالالثامن والدرس 

 

  توسط خرب إنَّ وأخواهتا

 

  إنَّ وأخواهتا ال جيوز أن يتوسط خربها بينها وبني اسمها فال يقال: إنَّ قائٌم زيًدا، إال إذا كان اخلرب ظرًفا أو جاًرا وجمروًرا.

  حديقًة، وإنَّ يف الداِر زيًدا. مثل: إِنَّ خلَف اجلدارِ 

، أنكاال: اسم إنَّ املؤخر َوَجِحيًام ) كاًال إِنَّ َلَدْينا َأنْ  قال تعاىل: ( ، و: فلدينا: ظرف مكان متعلق بمحذوف خرب مقدم ألنَّ

  واألْنكال مجع نِْكل وهي القيود الثقال. حرف عطف، جحيام: اسم معطوف عىل أنكاًال.

، الالم:  ِيف ذلَِك َلِعْربًَة )إِنَّ  وقال تعاىل: ( .لاليف ذلك: جار وجمرور متعلقان بمحذوف خرب مقدم ألنَّ   بتداء، عربة: اسم إنَّ

  

  متى تفتح مهزة إِنَّ ومتى تكرس

 

  .تفتح مهزة َأنَّ يف كل موضع احتاج فيه ما قبل َأنَّ إىل اسم مفردأوال: 

، وأن فمثل: ظهَر َأنََّك صادٌق،  ، صادٌق: خرب َأنَّ : حرف توكيد مصدري، والكاف: اسم أَنَّ ظهَر: فعل ماض، وَأنَّ

  ظهر، والتقدير: ظهَر ِصْدُقَك.املصدرية و معموالها بتأويل مصدر هو فاعل 

  الفعل بال فاعل.مهزة أَنَّ وقلنا: ظهَر إِنََّك صادٌق، ملا حصلنا عىل مصدر ألَنَّ إنَّ ليس بحرف مصدري فيبقى فهنا لو كرسنا 

  فحاجتنا إىل اسم مفرد يكون فاعال أوجبت فتح مهزة أن كي نستخلص منها ومما دخلت عليه مصدرا يؤدي هذا الغرض.

  ومثل: ُعِلَم َأنََّك جمتهٌد، واملصدر هنا نائب فاعل للفعل ُعِلَم والتأويل: ُعلَم اجتهاُدَك.

، واملصدر هنا مبتدأ مؤخر، واجلار واملجرور متعلقان بخرب مقدم، والتأويل: أَنَّ الغالَم حيتلمُ ومثل: ِمْن عالماِت البلوِغ 

  من عالماِت البلوِغ احتالُم الغالِم.

ِم.   ومثل: املعروُف أنَّ التعلَم نافٌع، واملصدر هنا خٌرب، والتأويُل: املعروُف نفُع التعلُّ

  ُت إخالَصَك.رفْ َأنََّك خملٌص، واملصدر هنا مفعول به للفعل علمُت والتأويل: ع رفُت عومثل: 

  ومثل: أكرمتَُك ِألَنََّك خملٌص، واملصدر هنا جمرور بالالم، والتأويل: أكرمتَُك إلخالِصَك.

َأنَّ لنحصل عىل املصدر  واملفعول به واالسم املجرور جعلتنا نفتح مهزة وخربه واملبتدأفحاجتنا فيام مر إىل الفاعل ونائبه 

  الذي يشغل الوظيفة النحوية املرادة منه.

  وذلك يف مواضع منها: .إِنَّ يف كل موضع ال نحتاج فيه إىل اسم مفرد بل نحتاج إىل مجلةجيب كرس مهزة ثانيا: 

بد أن تسبق بيش، وألهنا مصدرية فإذا ، نحو إِنَّ زيًدا قائٌم، فهنا ال تقع َأنَّ موضعها ألنه ال أن تقع إِنَّ يف ابتداء اجلملة -1

.   أولناها بمصدر قلنا: قياُم زيٍد، وهذا مفرد وليس مجلة ونحن نحتاج مجلة مفيدة فلذا كرست مهزة إنَّ

،حلوعَد اهللاِ  إنَّ نحو: واهللاِ  ،القسمأن تقع بعد  -2   هتا.القسم ، فوجب كرس مهزمجلة ت يف جواب فهنا إِنَّ وقع قٌّ



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى                                       

  102 

  مقول القول مجلة. أيتٌص، وبعد القول ينحو: قلُت لصاحبي: إِنَّك خملِ  القولأن تقع بعد  -3

فهنا ال يمكن أن نفتح اهلمزة ونقول: علمُت أَنَّ اإلسالَم ، اإلسالَم حلقٌّ  علمُت إنَّ  ، نحو:االبتدائية الالمبعدها أن تقع  -4

  املكسورة. ألن الم االبتداء ال جتامع إال إنَّ  ؛حلقٌّ 

  

  االبتداءالم 

 

الم االبتداء لكثرة دخوهلا عىل املبتدأ أو ما أصله مبتدأ مثل اسم إنَّ بيؤتى هبا لقصد التوكيد، وسميت  الم مفتوحة وهي

د آخر  ) لزيٌد حاٌرض ( وأخواهتا، تقوُل:    زيًدا حلاٌرض. وهو إِنَّ أخرت الالم فقلَت: إنَّ فإذا أردَت توكيد هذه اجلملة بمؤكِّ

  تأخرت وتزحلقت عن املبتدأ إىل اخلرب تسمى هنا بالالم املَُزْحَلَقِة.وألجل أهنا 

ق بني فَ وتسمى أيضا بالالم الفارقة ألهنا تُ    إذا أمهلت ومل تعمل، وبني إْن النافية. بيانه: ْن املخففة من الثقيلةإرِّ

بإْن املخففة من الثقيلة التي تفيد اإلثبات وأمهلناها  أتينا أي ما زيٌد قائٌم، فإذا ،( إْن ) نحو إِْن زيٌد قائمٌ  إنَّ من أدوات النفي

   مل يتبني النفي من اإلثبات.اخلرب  مل ندخل الالم عىلو

  ، فإْن هنا خمففة من الثقيلة مهملة بدليل الالم.تقول إذا أردت إثبات الصدق لزيد: إْن زيٌد لصاِدٌق 

   ف نفي مهمل مبني عىل السكون.وتقول إذا أردت النفي: إْن زيٌد صادٌق، فإْن هنا حر

  ألجل التفريق. دخوهلا يف هذا املوضع واجبف

 

  مواضع الم االبتداء

 

  عىل أربعة مواضع: جوازا فتدخليف اجلملة  معها ا عند دخول إِنَّ َأمَّ تقدم أهنا تدخل عىل املبتدأ نحو لزيٌد قائٌم، 

  زيًدا لفي الداِر.، وإِنَّ لقائمٌ نحو: إِنَّ زيًدا  برشط أن يتأخر عن االسمخرب إنَّ  -1

ًة ).نحو: إِنَّ يف الداِر لرجًال  اسم إِنَّ برشط تأخره عن اخلربِ  -2   ، وكقوله تعاىل: ( إِنَّ ِيف ذلَِك َلِعْربَ

  آِكل. ، طعاَمَك: مفعول به السم الفاعلَك آكٌِل طعامَ إِنَّ زيًدا لَ ، نحو: معمول اخلرب برشط توسطه بني اسم إنَّ وخربها -3

  وهو: ضمري يتوسط بني املبتدأ واخلرب، أو ما أصله املبتدأ واخلرب، إلفادة احلرص. الفصلضمري  -4

: حرف توكيد، الكافرَ  ،مثل: إِنَّ الكافَر هلَو الذليُل  الالم املزحلقة، هو: ضمري فصل ال حمل له من : اسمها، الالم: فإنَّ

، وجيوز أن نعرب   : خربه، واجلملة خرب املبتدأ الثاين.، والذليلياثان هو: مبتدأً  اإلعراب، الذليُل: خرب إِنَّ

  ، والقصص خربه.يا، فيجوز أن يكون هو ضمري فصل، وجيوز أن يكون مبتدأ ثانقال تعاىل: ( إِنَّ هذا َهلَُو اْلَقَصُص اْحلَقُّ )
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  ) النص رشح(  

 

ُط َخ    ). إِنَّ َلَدْينَا َأنَكاًال  ) ( إِنَّ ِيف َذلَِك َلِعْربَةً  نحو: ( ُهنَّ إال ظرًفا أو جمروًراَربُ وال يتوسَّ

نَّا َأنَزْلنَاهُ  (  إِنَّ يف االبتداِء نحوُ وُتكَرسُ  ا َأنَزْلنَاهُ  ( بعَد القسِم نحوُ  ) وإِ  َعبُْد اهللاِ  َقاَل إِينِّ  : () والقوِل نحوُ  حم َواْلِكتَاِب املُْبِِني إِنَّ

َك َلَرُسوُلُه  الالِم نحُو ( وقبَل )    ).َواهللاُ َيْعَلُم إِنَّ

  .صلِ ، أو الفَ َربِ اخلَ  معمولِ  منْ  طَ سَّ ها، أو ما توَ ، أو اسمِ إنَّ املكسورةِ  خربِ  نْ مِ  َر عىل ما تأخَّ  الالمِ  دخوُل  وجيوزُ 

  املعنى. يظهرِ  وملْ  أمهلْت  إنْ  ةِ فَ املخفَّ  معَ  وجيُب 

.......................................................................................................................   

ُهنَّ  : (، فقالوقد وصلنا إىل حكم توسط اخلرب الزال الكالم يف إنَّ وأخواهتا ُط َخَربُ إنَّ وأخواهتا ال جيوز أن ) أي  وال يتوسَّ

إِنَّ  ( ) قوله تعاىل نحو ) فيجوز توسطه (جمروًرا  ) جارا و (ظرًفا أو  إذا كان اخلرب ( )إال  بينها وبني اسمها (يتوسط خربها 

  .مثال الظرف ) إِنَّ َلَدْينَا َأنَكاًال  ( تعاىل وقولهمثال املجرور،  ) ِيف َذلَِك َلِعْربَةً 

أي ابتداء الكالم أي إذا وقعت إِنَّ يف صدر اجلملة نحو إِنَّ زيًدا  ) االبتداءِ  إِنَّ يف وُتكَرسُ  ( بني متى تكرس مهزة إنَّ بقولهثم 

وبعَد القسِم فهنا إنَّ وقعت يف صدر اجلملة وال يوجد يشء قبلها ( ِيف َليَْلِة اْلَقْدِر )  إِنَّا َأنَزْلنَاهُ قوله تعاىل ( ) نحُو قائٌم ( 

ا : نحو )  و(  جواب القسم جيب أن يكون مجلةألن  ) فهنا كرست مهزة إنَّ لوقوعها بعد القسم َأنَزْلنَاهُ حم َواْلِكتَاِب املُْبِِني إِنَّ

فوجب كرس املحكي الكالم و سبقت بقول أي كانت هي يف صدر املقولهنا فإنَّ  ) القوِل نحو: َقاَل إِينِّ َعبُْد اهللاِ بعَد (

َك َلَرُسوُلهُ  اهللاُوَ الالِم نحُو:  وقبَل  ( ألن مقول القول مجلة مهزهتا ألن بعدها الالم االبتدائية، وهي  هنا فإنَّ كرست ) َيْعَلُم إِنَّ

  ال جتامع إال إِنَّ املكسورة.

َر ِمْن خِرب إنَّ املكسورةِ  االبتدائية ( )وجيوُز دخوُل الالِم  ثم انتقل إىل بيان مواضع دخول الم االبتداء فقال: (  ) عىل ما تأخَّ

َط مْن معموِل اخلربِ  ) نحو إنَّ يف البيِت لرجًال ( اسِمها ) عىل ما تأخر من (أو  ( لقائمٌ  نحو إنَّ زيًدا ) نحو: إنَّ  أو ما تَوسَّ

، ادخول الالم فيها جائزيكون وهذه املواضع  هلَي الفانيُة،نحو إِنَّ الدنيا  ) الَفصلِ  ) من ضمري (أو  زيًدا لطعاَمَك آكٌل (

َفِة إْن أمهلْت وملْ يظهِر املعنىنه بقوله: ( بيّ وقد وهنالك موضع جيب فيه دخول الالم  ) نحو: إْن زيٌد صادٌق  وجيُب مَع املخفَّ

وهي هنا خمففة من الثقيلة، ودخول الالم عىل خربها واجب لعدم وجود دليل يدل  ،أي ما هو بصادق، وإْن زيٌد لصادٌق 

دخول الالم، وإن اتضح املعنى مل فال جيب  مل هتمل بل أعملت نحو إْن زيًدا صادٌق غري الالم، فإن عىل أن املراد هو اإلثبات 

الدنيا فانيٌة، فهنا ال جيب دخول الالم لظهور أن املراد هو  نحو قولك يف معرض ذم الدنيا: إنِ  أيضا جيب دخول الالم

  : اإلمهال، وعدم ظهور املعنى.، فوجوب الالم مرشوط برشطنيإثبات فناء الدنيا ال نفي فنائها

يف العمل  ) ومثُل إنَّ ال النافيُة للجنسِ  ثم انتقل إىل بيان ال النافية للجنس وهي تعمل عمل إِنَّ برشوط خاصة فقال: (

نحُو: ال صاحَب علٍم  ) فال تعمل يف معرفة، وال تعمل إذا تأخر اسمها ( لكْن عمُلها خاصٌّ بالنكراِت املتصلِة هبا(

وال عرشيَن درًمها  وصاحب اسمها، وممقوت خربها، وهذا مثال حلالة كون اسمها مضافا ( ،) فال هنا نافية للجنسممقوٌت 
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خربها، وهذا مثال حلالة  محذوف، وعندي متعلق ببعرشينَ  متييز منصوب :) عرشين: اسمها منصوب، ودرًمها ِعنِْدي

) مما  يف نحِو: ال رجَل  ) يف حمل نصب (ُبنَِي عىل الفتِح  غَري ُمَضاٍف وال ِشبَْههُ سُمَها إْن كاَن اف كون اسمها شبيها باملضاف (

: ال يف نحوِ  بال تنوين ( )أو عىل الكِرس  ) أي عىل الفتح ( وعليهِ  مما كان مجع تكسري ( ) وال رجاَل  كان اسام مفرًدا (

) أي مما  وعىل الياِء يف نحِو: ال رُجَلنيِ فيجوز فيه البناء عىل الفتح، والبناء عىل الكرس (  امما كان مجع مؤنث سامل ) مسلامِت 

  .امما كان مجع مذكر سامل)  وال ُمْسِلِمنيَ  (كان مثنى 
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   عرشونالالتاسع والدرس 

 

  ال النافية للجنس

 

أحلق العرب بإنَّ يف العمل ال النافية للجنِس، مثل: ال رجَل حاٌرض، أي ال واحد وال أكثر، فأي فرد ممن يسمى رجال ال 

  وجود له يف الدار، وهي ال تعمل عمل إِنَّ إال بثالثة رشوط: 

  .َأْن تكون نافية للجنسِ  -1

  .أن يكون اسمها وخربها نكرتني -2

  .سمأن ال يتقدم اخلُرب عىل اال -3

فإن ختلف الرشط األول بأْن مل تكن نافية للجنس، بل كانت نافية للوحدة، فال تعمل عمل إنَّ مثل: ال رجٌل يف الداِر بل 

رجالِن، فهي هنا تنفي وجود فرد واحد وتثبت وجود فردين، واألمر يتبع القصد فإذا أردت النص عىل نفي اجلنس كله 

  ال رجٌل.فقل: ال رجَل، وإذا مل ترد ذلك فقل :

  وإن ختلف الرشط الثاين بأن كان أحد معموليها معرفة وجب إمهاهلا وتكرارها نحو: ال زيٌد حاٌرض يف الداِر وال عمٌرو.

  وإن ختلف الرشط الثالث بأن تقدم اخلرب عىل االسم وجب إمهاهلا وتكرارها أيضا نحو: ال يف الداِر رجٌل وال امرأٌة.

 

  أحوال اسم ال

 

  .مفردا أي ال مضافا وال شبيها باملضاف، فيبنى عىل ما ينصب به لو كان معرباأن يكون أوال: 

  مثل: ال رجَل حاٌرض، فرجَل: اسم ال مبني عىل الفتح؛ ألنه اسم مفرد وهو ينصب بالفتحة.

  ومثل: ال رجاَل حارضوَن، فرجاَل: اسم ال مبني عىل الفتح؛ ألنه مجع تكسري، وهو ينصب بالفتحة كاملفرد.

  ال رجلِني حارضاِن، فرجلِني: اسم ال مبني عىل الياء؛ ألنه مثنى، وهو ينصب بالياء. ومثل:

  ومثل: ال مسافِريَن عائدوَن، فمسافريَن: اسم ال مبني عىل الياء؛ ألنه مجع مذكر سامل، وهو ينصب بالياء.

  وهو ينصب بالكرسة. ومثل: ال طالباِت حارضاٌت، فطالباِت:اسم ال مبني عىل الكرس؛ ألنه مجع مؤنث سامل،

  .أن يكون مضافا أو شبيها باملضاف فينصب لفظاثانيا:  

ة وهو مضاف وإحسان مضاف إليه، مذموم: مثال املضاف: ال صاحَب إحساِن مذموٌم، فصاحَب: اسم ال منصوب بالفتح

  خرب ال.

  أو منصوبا به أو جمرورا متعلقا به. ، وهذا اليشء يكون مرفوعا باسم الما اتصل به يشء من متاِم معناهوالشبيه باملضاف: 

  مثل: ال مرتفًعا قدُرُه مغموٌر، فمرتفعا: اسم ال منصوب بالفتحة، وقدُرُه: فاعل السم الفاعل مرتفع، مغموٌر: خرب ال:

  ومثل:ال منجًزا عمَلُه مقٌرص، فمنجزا: اسم ال منصوب بالفتحة، وعمَلُه: مفعول به السم الفاعل منجز، مقٌرص: خرب ال.

  ومثل: ال َأفضَل ِمنَْك حاٌرض، فأفضَل: اسم ال منصوب بالفتحة، ِمنَْك: جار وجمرور متعلقان بأفضَل، حاٌرض: خرب ال.
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  ر الاتكر

 

  غري واجب فيجوز إبقاء عملها وجيوز إلغاؤه. اإذا تكررت ال مع استيفاء رشوطها أصبح إعامهل

  ثالثة أوجه: ( قوة ) وجيوز يف االسم الثاين، نحو: ال حوَل وال قوة إال باهللاِ إبقاء عملهاأوال: 

  نافية للجنس كاألوىل.فتكون الثانية  ،البناء عىل الفتح -1

إال باهللاِ، فال: نافية للجنس، حوَل: اسم ال مبني عىل الفتح يف حمل نصب وخربها حمذوف تقديره َة نحو: ال حوَل وال قو

مبني عىل الفتح يف حمل نصب، واخلرب حمذوف تقديره موجودة،  موجود، و: حرف عطف، ال: نافية للجنس، قوة: اسم ال

  إال: حرف استثناء، باهللا: جار وجمرور.

حمله  فإنَّ  إال باهللاِ، فال الثانية: زائدة لتوكيد النفي، قوًة: اسم معطوف عىل حمل حول ةً ، فتقول: ال حوَل وال قوالنصب -2

  .النصب

  أ مرفوع، وخربه حمذوف تقديره موجودة.، قوٌة:مبتدنافية مهملةإال باهللاِ، فال الثانية:  ةٌ ، فتقول: ال حوَل وال قوالرفع -3

  جيوز يف االسم الثاين وجهان:حينئذ حو: ال حوٌل وال قوة إال باهللاِ، وورفع االسم بعدها، ن إلغاء عملهاثانيا: 

خربه حمذوف تقديره و، فتقول: ال حوٌل وال قوَة إال باهللاِ، فال: حرف نفي مهمل، حوٌل: مبتدأ مرفوع، البناء عىل الفتح -1

  موجود، و: حرف عطف، ال: نافية للجنس، قوَة: اسم ال مبني يف حمل نصب، وخربها حمذوف تقديره موجودة.

  ٌة: اسم معطوف عىل حول.، فتقول: ال حوٌل وال قوٌة إال باهللا، فال الثانية: زائدة، قوالرفع -2

 

  صفة اسم ال

 

  ثالثة أوجه:إذا قلنا: ال رجَل ظريف يف الداِر، فظريف هنا نعت جيوز فيه 

  .يف الدارِ  ظريَف ، فتقول: ال رجَل البناء عىل الفتح -1

  ظريًفا: نعت منصوب بالفتحة، وذلك مراعاة ملحل اسم ال.يف الدار، ظريًفا ، فتقول: ال رجَل النصب -2

  مراعاة ملحل ال مع اسمها، بيانه:نعت مرفوع بالضمة، وذلك يف الدار، ظريٌف:  ظريٌف ، فتقول: ال رجَل الرفع -3

النافية للجنس حني تدخل عىل النكرة نحو ال رجَل فإهنا ترتكب معه ويصريان كاسم واحد، ومعلوم أن االسم إن ال 

ال + رجل صارا اسام واحدا بمنزلة  :أي أنَّ الواحد إذا تصدر اجلملة وأخرب عنه بخرب ما فحقه أن يكون مبتدًأ مرفوعا، 

الدار، فلذا نقول: ال نافية للجنس، رجَل: اسم ال مبني يف حمل  خمسة عرش، وقد أخرب عنه بقولنا يفكاألعداد املركبة 

  اسمها يف حمل رفع مبتدأ، وهبذا يتضح سبب رفع النعت ظريف ألنه معطوف عىل حمل ال واسمها.مع نصب، وال 
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  ) النص رشح(  

 

صاحَب علٍم ممقوٌت، وال عرشيَن درًمها ومثُل إنَّ ال النافيُة للجنِس، لكْن عمُلها خاصٌّ بالنكراِت املتصلِة هبا نحُو: ال 

  ِعنِْدي.

ُبنَِي عىل الفتِح يف نحِو: ال رجَل، وال رجاَل، وعليِه أو عىل الكِرس يف نحِو: ال  هُ فإْن كاَن اسُمَها غَري ُمَضاٍف وال ِشبْهَ 

  مسلامِت، وعىل الياِء يف نحِو: ال رُجلَِني وال ُمْسلِِمَني.

َة، فتُح األَ َك يف نحِو: ال َحْوَل َولَ  ِل، وال ُقوَّ ، ورفُعُه ِة يف نحِو: ال رجَل ظريٌف فَ في الثاين الفتُح والنصُب والرفُع، كالصِّ فوَّ

ْر الْص فيمتنُع النَّ  َفُة، أو كانْت غريَ  أو ُفِصَلِت  ،ُب، وإْن مل ُتكرَّ   مفردٍة امتنَع الفتُح. الصِّ

.......................................................................................................................  

ةَ َولَ ئل ال النافية للجنس فقال: ( بعض مسارشع يتكلم عىل  من كل تركيب تكررت  إال باهللا ) َك يف نحِو: ال َحْوَل وال ُقوَّ

لِ فتُح األَ  فردة مثل: ال رجَل يف الداِر وال امرأَة (فيه ال مع النكرة امل وهو حول أي بناؤه عىل الفتح لكونه اسم ال النافية  ) وَّ

) أما البناء عىل الفتح فعىل اعتبار ال  الفتُح والنصُب والرفعُ ) وهو قوة ثالثة أوجه: (  في الثاينف إذا فتحَت (للجنس و

الثانية نافية للجنس وقوة اسمها فتقول: ال حوَل وال قوَة، وأما النصب فعىل اعتبار ال الثانية زائدة للتوكيد وقوة اسم 

ه حمذوف معطوف عىل حمل حول فنقول: ال حوَل وال قوًة، وأما الرفع فعىل اعتبار ال الثانية نافية مهملة وقوة مبتدأ وخرب

أي جيوز يف الثاين ثالثة أوجه كالصفة فهي أيضا جيوز فيها هذه األوجه الثالثة وذلك  ) ةِ فَ كالصِّ فتقول: ال حوَل وال قوٌة ( 

) فيجوز  يف نحِو: ال رجَل ظريٌف إذا كانت الصفة مفردة، وكان اسمها مفردا، ومل يفصل بني الصفة واملوصوف فاصل ( 

) معطوف عىل فتح  ورفُعهُ ظريٌف ( أو ظريًفا، أو البناء عىل الفتح، والنصب، والرفع فتقول: ال رجَل ظريَف، يف ظريف 

  وخربه حمذوف األول أي ولك رفع االسم األول وهو حول عىل اعتبار ال األوىل نافية مهملة وحول مبتدأ مرفوع

 وأ، ) أي جيوز فقط البناء عىل الفتح والرفع فتقول: ال حوٌل وال قوةَ  ُب ْص النَّ  حينئذ يف االسم الثاين وهو قوة ( )فيمتنعُ (

حمل الثاين معطوفا عىل االسم ، وكان هاناصبة ملحل اسماألوىل قوٌة، وإنام امتنع النصب ألنه إنام جاز من قبل لكون ال ال و

ْر ال (الرشوط السابقة فقال  ثم أخذ يبني حمرتزات، ليست ناصبة فيمتنع النصباألوىل وهنا ال  اسم ال األوىل،  )وإْن مل ُتكرَّ

 وقلنا: ال ال فإن مل تكرر  ،ل تركيب تكررت فيه ال كام يف هذا املثالك ،نحو ال حول وال قوة قصد بقوله:فقد ذكرنا أنه ي

عىل الفتح  أو الرفع عطفا عىل حمل ال مع اسمها، ويمتنع البناء فيجوز يف قوة النصب عطفا عىل حمل اسم ال، حوَل وقوة،

َفةُ  أو ُفِصَلِت  لعدم وجود ال النافية للجنس مع قوة ( فقد ذكرنا أنه يشرتط أن تكون صفة اسم ال متصلة به بال  ) الصِّ

) أو كانْت  و ظريًفا (أ ،فاصل فإن فصل بينهام فاصل فيجوز يف الصفة الرفع والنصب فقط نحو ال رجَل يف الداِر ظريٌف 

  - فإن هذا املعنى هو املراد باملفرد يف باب ال النافية للجنس -بأن كانت مضافة أو شبيهة باملضاف ) مفردةٍ  غريَ  الصفة (

 املسائل) يف  امتنَع الفتُح  صاحُب برٍّ أو صاحَب برٍّ ( أي فيجوز الرفع والنصب فقط صاحُب برٍّ يف الداِر،نحو ال رجَل 

  ورة.املذك
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  الدرس الثالثون

 

  ظن وأخواهتا

 

  ثامنية أفعال تدخل عىل املبتدأ واخلرب فتنصبهام عىل أهنام مفعوالن هلا وهي: هي

  مثل: علمُت صاحبي وفي�ا. َعِلمَ  -1

  مثل: رأيُت الصدَق ُمنِْجيًا. وهذه الرؤية هي رؤية قلبية بمعنى علم أي علمت الصدق منجيا. َرأَى -2

  اهلالَل أي أبرصُتُه.أما الرؤية البرصية فتتعدى إىل مفعول واحد مثل: رأيُت 

  مثل: دريُت زيًدا مسافًرا. َدَرى -3

  مثل: وجدُت العلَم نافًعا، أي التي بمعنى علَم. َوَجدَ  -4

  أما  التي بمعنى َعثََر فتتعدى إىل مفعول واحد مثل: وجدُت القلَم. أي عثرت عليه بعد أن كان مفقودا.

  وهذه األربعة تدل عىل اليقني.

  زيًدا غائبًا. مثل: ظننُت َظنَّ  -5

. َحِسَب  -6   مثل: حسبتَُك رابًحا، أي التي بمعنى ظنَّ

  أما التي بمعنى عدَّ يف قولنا: حسبُت الدراهَم أي عددهتا فلها مفعول واحد.

  مثل: ِخْلُت القمَر طالًعا. خاَل  -7

  مثل: َزَعْمُت أخاَك غني�ا. وهذه األربعة تدل عىل الظن أي الرجحان. َزَعمَ  -8

  ن هذه األفعال تنصب مفعولني أصلهام مبتدأ وخرب، فمثل قولَك: علمُت زيًدا مسافًرا، األصل زيٌد مسافٌر.وواضح أ

وهناَك أفعال تنصب مفعولني ليس أصلهام مبتدًأ وخًربا، مثل: أعطى، تقول: أعطيُت الفقَري درًمها، إْذ ال يصح أن يقال: 

  الفقُري درهٌم.

 

  إلغاء هذه األفعال 

 

  ل جيوز إلغاؤها أي إبطال عملها بحيث ال تنصب وذلك يف حالتني:هذه األفعا

، مثل: زيٌد مسافٌر ظننُت، فزيٌد: مبتدأ مرفوع، ومسافٌر: خربه، إذا وقعت هذه األفعاُل متأخرة عن املفعولني مًعااألوىل: 

  ظننُت: فعل وفاعل، وهي هنا غري عاملة لتقدم املفعولني عليها.

  زيًدا مسافًرا ظننُت، فيكونان مفعولني مقدمني، ولكن اإللغاء هنا أرجح.وجيوز أن تعملها فتقول: 

، مثل: زيٌد ظننُت مسافٌر، زيٌد: مبتدأ مرفوع، ظننُت: فعل وفاعل، مسافٌر: إذا وقعت هذه األفعال بني املفعولنيالثانية: 

  خرب زيد، وقد أمهلت ظنَّ هنا لتوسطها بني املفعولني.

  فتقول:زيًدا ظننُت مسافًرا، فزيًدا: مفعول به أول،ومسافًرا: مفعول به ثان،واإلعامل واإلمهال متساويان.وجيوز أن تعملها 



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى
109 

  تعليق هذه األفعال

 

هذه األفعال جيب تعليقها أي إبطال عملها يف اللفظ مع بقائه يف املحل، وذلك إذا وقع بني هذه األفعال ومفعوليها أداٌة ال 

  ا.يعمل ما قبلها فيام بعده

  وهي ستٌة:

مثل: علمُت ما زيٌد قائٌم، فام النافية هلا صدر الكالم فال يعمل ما قبلها وهو علمت فيام بعدها وهو زيٌد قائٌم، ما النافية  -1

فعلمُت: فعل وفاعل، ما: حرف نفي مهمل، زيٌد مبتدأ مرفوع، قائٌم: خرب مرفوع، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب 

  مفعويل عِلَم، وكذا يقال فيام ييل.سدت مسّد 

  مثل: علمُت ال زيٌد قائٌم وال خالٌد. ال النافية -2

  مثل: ظننُت إْن زيٌد قائٌم، أي ظننُت ما زيٌد قائٌم. إِن النافية -3

  مثل: حسبُت َلزيٌد قائٌم. الم االبتداء -4

واقعة يف جواب القسم وهي من األدوات التي هلا الصدارة، مثل: رأيُت واهللاِ َلريَبَحنَّ الصادُق، فالالم هنا القسم  مال -5

  ومجلة يربحنَّ الصادُق جواب القسم يف حمل نصب سدت مسّد مفعويل رأى.

سواء أكانت حرفا أم اسام، مثل: دريَت أَزيٌد قائٌم أْم خالٌد، فاهلمزة حرف استفهام، وزيٌد قائٌم: مبتدأ  االستفهامأداة  -6

  نصب سدت مسّد مفعويل درى. وخرب واجلملة يف حمل 

ومثل: قْد علمُت َمْن أبوَك، َمْن: اسم استفهام مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ، أبو: خرب مرفوع بالواو، وهو مضاف 

  والكاف مضاف إليه، واجلملة يف حمل نصب سدت مسّد مفعويل علَم.
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  ) النص رشح( 

 

  فعولِني، نحُو: رأيُت اهللاَ أكَرب كلِّ يشٍء.َد وعِلَم القلبيَّاُت فتنِصبُُهام مَ ودَرى وخاَل وزَعَم وَوَج الثالُث: ظنَّ ورَأى وَحِسَب 

ْرَن، نحُو: القوُم يف َأثَ َوُيْلَغْنيَ بُرْجَحاٍن إِ  طْ ِري ظننُت، وبمُ ْن تأخَّ   يِز ِخْلُت اللُّْؤُم واخلََوُر.اجِ رَ َن، نحُو: ويف األَ ساواٍة إْن توسَّ

ىَبَطَل عمُلُهنَّ يف اللفِظ وجوًبا و االستفهامُ  القسِم أوِ  النافياُت أو الُم االبتداِء أوِ  َولِيَُهنَّ ما أو ال أو إِنِ  وإِنْ  ذلَك  ُيسمَّ

  .َىص ْح  أَ ْنيِ بَ زْ تعليًقا نحُو: لِنَْعَلَم أيُّ اِحل 

.......................................................................................................................  

الثالُث: ظنَّ ورأَى وَحِسَب ودَرى وخاَل وزَعَم ثم بدأ بالنوع الثالث من نواسخ املبتدأ واخلرب وهو ظن وأخواهتا فقال: ( 

) أي  فعولنيِ فتنِصبُُهام مَ ) وهي تسمى أفعال القلوب ألن معناها وهو العلم والظن قائم بالقلب (  القلبيَّاُت َد وعلَِم وَوَج 

) قال الشاعر: رأيُت اهللاَ أكَرب ُكلِّ  نحُو: رأيُت اهللاَ أكَرب كلِّ يشءٍ تنصب هذه األفعال املبتدأ واخلرب عىل أهنام مفعوالن ( 

جنودا، رأيُت: أي علمت وتيقنت، حماولة: أي قدرة، فهنا الفعل رأى نصب مفعولني: األول  يشٍء... ُحماَولًة وأكثَرُهمْ 

  لفظ اجلاللة، والثاين أكرب.

ْرنَ  ثم رشع يبني حكمني من أحكام أفعال القلوب ومها: اإللغاء، والتعليق وبدأ باألول فقال: ( )  َوُيْلَغْنيَ بُرْجَحاٍن إِْن تأخَّ

هذه األفعال فال تعمل ال يف اللفظ وال يف املحل وذلك يف حالتني: األوىل أن تتأخر هذه األفعال اإللغاء هو: إبطال عمل 

ِري أَثَ نحُو: القوُم يف عن مفعوليها أي يتقدم املفعوالن عليها، ويف هذه احلالة جيوز اإللغاء واإلعامل واإللغاء هو األرجح ( 

علقان بخرب حمذوف تقديره كائنون، وظننت: فعل وفاعل ألغي عن ) فالقوم: مبتدأ، ويف أثري: جار وجمرور مت ظننُت 

العمل بسبب تأخره عن معموليه، وهذا املثال جزء من بيت شعر متامه: القوُم يف َأَثِري ظننُت فإْن يكْن... ما قد ظننُت فقْد 

ما ظننته ويتحقق فقد ظفرت هبم َظِفْرُت وخاُبوا، أََثري: أي خلفي، واملعنى هو ظننُت القوم خلفي يطاردونني فإن يوجد 

طْ وبمُ ألين سأقتلهم وآخذ ما عندهم وخابوا ألهنم لن يتمكنوا من التغلب عّيل (  ) هذه هي احلالة الثانية  نَ ساواٍة إْن توسَّ

خر من اإللغاء بأن تتوسط هذه األفعال بني املفعولني ويف هذه احلالة يستوي اإللغاء واإلعامل بال رجحان ألحدمها عىل اآل

) قال الشاعر: أَبِاألَراجيِز يا ْبَن اللُّْؤِم ُتوِعُدِين... ويف األراجيِز ِخْلُت اللُّْوُم  يِز ِخْلُت اللُّْؤُم واخلََورُ اجِ رَ نحُو: ويف األَ ( 

دة واخلََوُر، أبِاألراجيِز: اهلمزة لالستفهام، والباء حرف جر، واألراجيز اسم جمرور، واألراجيز مجع ُأرجوزة أي القصي

َجز، اللؤم: أن جيتمع يف اإلنسان الشح ومهانة النفس، واخلَور: الضعف، واملعنى أتتوعدين يا بن اللؤم  التي من بحر الرَّ

بأراجيز الشعر هتجوين هبا، وخلت اللؤم واخلور يف األراجيز ، والشاهد هو: يف األراجيِز خلُت اللؤُم، واألصل هو خلُت 

في األراجيِز: جار وجمرور يف حمل نصب مفعول به ثان خللت، فلام تقدم اجلار واملجرور صارا اللؤَم واخلوَر يف األراجيز، ف

متعلقني بخرب مقدم حمذوف، واللؤُم: مبتدأ مرفوع، واخلوُر، معطوف عليه، وهنا قد ألغيت خلت عن العمل، ولو أعملت 

وإِْن َولِيَُهنَّ  عال القلوب يف اللفظ دون املحل فقال: (جلاز، ثم انتقل لبيان احلكم الثاين وهو التعليق وهو: أن يبطل عمل أف

) مثل: ظننُت ما زيٌد قائٌم، وظننُت ال زيٌد قائٌم وال بكٌر، وظننُت إْن زيٌد قائٌم، فزيد قائم مبتدأ  النافياُت  ما أو ال أو إِنِ 
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) نحو: ظننُت َلزيٌد قائٌم، وظننُت  القسمِ   ) الم ( أو الُم االبتداِء أووخرب واجلملة يف حمل نصب سدت مسّد مفعويل ظنَّ ( 

فال يصح ) وجوًبا  ) دون املحل (َبَطَل عمُلُهنَّ يف اللفِظ ) نحو علمَت أزيٌد قائٌم أم بكٌر (  االستفهامُ  أوِ واهللاِ َلزيٌد قائٌم ( 

ىو ( إعامهلا يف اللفظ فالالم: الم التعليل  ) َىص ْح  أَ ْنيِ بَ زْ لِنَْعَلَم أيُّ اِحل   ) قوله تعاىل ( تعليًقا نحوُ ) اإلبطال (  ذلَك  ُيسمَّ

: مبتدأ  حرف مبني عىل الكرس، نعلَم: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، والفاعل ضمري مسترت تقديره نحن، أيُّ

لفتح املقدر مرفوع بالضمة، وهو مضاف، واحلزبِني: مضاف إليه جمرور بالياء ألنه مثنى، أحىص: فعل ماض مبني عىل ا

والفاعل ضمري مسترت تقديره هو واجلملة الفعلية خرب أي، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب سدت مسّد مفعويل 

  َنْعَلَم.
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  ثالثونوال اديالدرس احل

 

  الفاعل

 

  .للمعلومِ اسٌم أو ِشبُهُه ُأسنَِد إليِه فعٌل أو ِشبُْهُه متقدٌم تامٌّ مبنيٌّ الفاعل: 

أي سواء أكاَن الفاعل اسام رصحيا، أو مؤوال به، مثال الرصيح: قاَم زيٌد، ومثال املؤول: جيُب أْن  ) اسٌم أو ِشبُْههُ (  :فقولنا

   املصدرية والفعل، والتقدير: جيُب اجتهاُدَك.  جتتهَد، فإَن فاعل جيُب هو املصدر املؤول ِمن أنْ 

، مثال الرصيح: قاَم زيٌد، بمعناهكان ) أي سواء أكان املسند للفاعل فعال رصحيا، أو  ِشبُْههُ  ُأسنَِد إليِه فعٌل أو وقولنا: (

ومثال املؤول: زيٌد قائٌم أبوُه، فأبوه فاعل قائم الذي هو اسم فاعل وهو بمعنى يقوم، ومثله كل اسم يعمل عمل الفعل، 

  بمعنى َبُعَد.مثل: هيهاَت الرجوُع، فالرجوع فاعل هيهات الذي هو اسم فعل 

فعل  :فزيٌد: مبتدأ، وقامَ  ،أي أنه ال بد أن يكون الفعل متقدما عىل الفاعل، فإن قلَت يف قاَم زيٌد: زيٌد قامَ )  متقدمٌ  وقولنا: (

  ماض وفاعله مسترت تقديره هو يعود عىل زيد، واجلملة من الفعل والفاعل املسترت يف حمل رفع خرب.

  ناقصا مثل: كاَن الرجُل نائًام، كاَن الرجُل اسام لكاَن ال فاعال.فلو كاَن )  تامٌّ وقولنا: ( 

، كاَن اللصُّ نائبا عن الفاعل ال فاعال.)  مبنيٌّ للمعلومِ وقولنا: (  َب اللصُّ   فلو كان مبنيا للمجهول مثل: ُرضِ

فإن املوَت حل بزيِد ومل يصدر  ،ماَت زيدٌ  وقد يكون قائام به مثل: حمدثا للفعل مثل: قاَم زيٌد،واعلم أن الفاعل قد يكون 

   منه.

  

  أحكام الفاعل

 

  َع هؤالِء.حو: قاَم زيٌد، وجاَء الفتى، ورج، فكل فاعل مرفوع لفظا أو تقديرا أو حمال، نوجوب رفعه أوال:

  .وجوب تأخره عن الفعلثانيا: 

  .ال تلحقه عالمة تثنية أو مجع إذا كان الفاعل مثنى أو جمموعا: لثاثا

  فكام تقول: حَرض الرجُل، تقوُل: حَرض الرجالِن، وحَرض الرجاُل، وال تقل: حرضا الرجالِن، وال حرضوا الرجاُل. 

  .تلحقه عالمة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا: رابعا

  هنُد.وعالمة التأنيث هي: تاء ساكنة يف آخر املايض، نحو: قامْت هنُد، وتاء متحركة يف أول املضارع، نحو: َتقوُم 

  .األصُل أن يقع بعد فعله مبارشةا: خامس

  نحو: رضَب زيٌد الرجَل، وقد خيرج عن هذا األصل نحو: رضَب الرجَل زيٌد.
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  تأنيثعالمة ال

 

ا جائٌز أو واجٌب أو ممتنٌع. والتأنيثقد ذكرنا أن الفعل تلحقه عالمة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا،    إمَّ

  أربع حاالت هي: وذلك يفالتأنيث اجلائز أوال: 

احلرُب،  ، ونعني به ما ال فرج له، تقول: طلعِت الشمُس، وطلَع الشمُس، وانتهِت أن يكون الفاعل جمازيَّ التأنيِث  -1

  السامُء، وانشقَّ السامُء، والتأنيث أرجح. وانتهى احلرُب، وانشقت

، هندُ ، وسافَر اليوَم هندُ ونعني به: ما له فرج، تقول: سافرِت اليوَم  ،أن يقع فاصل بني الفعل والفاعل احلقيقي التأنيث -2

  وقرأِت الكتاَب سعاُد، وقرَأ الكتاَب سعاُد، والتأنيث أفصح.

  سعاُد.ونِْعَم املرأُة فاطمُة، وبِئَْسِت املرأُة سعاُد، وبِئَْس املرأُة  ، مثل: نِْعَمِت املرأُة فاطمُة،أن يكون الفعل نِْعَم أو بِئَْس  -3

  .فواطمُ ال مَ ، وقافواطمُ ِت الم، مثل: قالِت الرجاُل، وقاَل الرجاُل، وقاأن يكون الفاعل مجع تكسري ولو ملذكر -4

  فالتأنيث عىل معنى  اجلامعة أي قالت مجاعة الرجال، والتذكري عىل معنى اجلمع أي قال مجع الرجال.

  وذلك يف حالتني: التأنيث الواجبثانيا: 

عل مفردا أم مثنى أم اسواء كان الف، لفاعل حقيقيَّ التأنيِث غري مفصول عن الفعل وال واقع بعد نِْعَم وبِئَْس أن يكون ا -1

  الصادقاُت. سافرِت البنتاِن، وربِحِت جمموعا مجع مؤنث ساملًا، مثل: حرضِت املرأُة، و

  .قامْت، والشمُس طلعْت، وال يصح التذكري، مثل: فاطمُة أن يكون الفاعل ضمريا يعود عىل مؤنث حقيقي أو جمازي -2

  وذلك يف حالتني: التأنيُث املمتنعثالثا: 

  ، سواء كان مفردا أم مثنى أم جمموعا مجع مذكر ساملا.أن يكون الفاعل مذكرا -1

  تقول: سافَر طلحُة.فمثل: جاَء زيٌد، وسافَر الرجالِن، وفاَز املخلصوَن، ويدخل يف هذا النوع املؤنث اللفظي، 

  ، ومحزة.، كطلحة، وعبيدةما كان ملذكر وحلقته عالمة تأنيثواملؤنث اللفظي هو: 

  ، ولو كان مؤنثا حقيقيا.أن يقَع الفاعُل بعد إال -2

  يف الصناعة النحوية. مثل: ما سافَر إال فاطمُة، فإال: أداة حرص ملغاة، وفاطمُة: فاعل

ألن الفاعل يف احلقيقة مذكر حمذوف، وهو املستثنى منه املحذوف، واألصل: ما سافَر أحٌد إال  ؛وإنام امتنع التأنيث هنا

  فاطمة.
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  حذف الفاعل

 

  هناك مواطن حيذف منها الفاعل، منها:

َب زيٌد.يف باب نائب الفاعل -1   ، نحو: ُرضِ

  وهند: بدل منه. ،فالفاعل يف احلقيقة حمذوف تقديره أحدٌ ،  نحو: ما قاَم إال هنُد، إذا وقع بعد إال يف االستثناء املفرغ -2

  ويف حقيقة األمر الفاعل حمذوف وهند بدل منه. ،والتقدير ما قاَم أحٌد إال هنُد، فنحن نعرب هند فاعال يف النحو

فيتيام: مفعول به منصوب باملصدر إطعام  ) َأْو إِْطَعاٌم ِيف َيْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة َيتِيًام َذا َمْقَرَبةٍ  نحو قوله تعاىل: (، فاعل املصدر -3

وفاعل املصدر هنا حمذوف والتقدير: إطعامُه  ،يف يوٍم ذي مسغبةيتيام  الرجُل  أو أن يطعمَ  :ألنه يعمل عمل الفعل والتقدير

   ملجاعة.، واملسغبة هي: اجر مضاف إليه من باب إضافة املصدر إىل فاعلهيتيام، فاهلاء هذه ضمري مبني عىل الضم يف حمل 

ْفِعْل ) يف التعجب إذا دلَّ عليه دليل متقدم عليه -4   توضيحه: ،فاعل ( أَ

   من أساليب التعجب الواردة عن العرب هو صيغة َأْفِعْل بِه، تقول: أَْكِرْم بزيٍد أي ما أكرَم زيًدا!.

عرِب: اسم جمرور لفظا مرفوع حمال عىل أنه تقول: َأْنِعْم بالعرِب َوَأْكِرْم، فَأْنِعْم: فعل تعجب، الباء: حرف جر زائد، الو

: حرف عطف، أَْكِرْم: فعل تعجب، وفاعله حمذوف دل عليه ما قبله والتقدير: وَأْكِرْم هبِم، فالباء فاعل لفعل التعجب، وَ 

  حرف جر زائد، وهم: ضمري يف حمل رفع فاعل.

: اسم : حرف جر زائد، وأحدٍ ما جاَء ِمْن أحٍد، فمنْ  ومنه نعلم أن الفاعل قد جير يف اللفظ ولكنه يرفع يف املحل كقولنا:

  جمرور لفظا مرفوع حمال، والتقدير: ما جاَء أحٌد.
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  ) النص رشح (

 

ٍع، بْل يقاُل: قاَم ُقُه عالمُة تثنيٍة وال مجْ ُلُه عنُه، وال َتلحَ ُر عامِ قاَم زيٌد، وماَت عمٌرو، وال يتأخَّ ـ ُل مرفوٌع كباٌب: الفاعِ 

  يِل ) ( أََو ُخمِْرِجيَّ ُهْم ).( يتعاقبوَن فيكم مالئكٌة باللَّ  :قاَم رجٌل، وَشذَّ  :رجالِن، ورجاٌل، ونساٌء، كام يقاُل 

( َقْد  :ِت الشمُس، وجيوُز الوجهاِن يف جمازيِّ التأنيِث الظاهِر نحوُ عَ لَ ُقُه عالمُة تأنيٍث إْن كاَن مؤنثًا كقاَمْت هنُد، وطَ وَتلحَ 

ُكم )، ويف احلقيقيِّ املنفصِل نحوُ مَّ  مَجاَءْتكُ  ِت القاَيض امرأةٌ  :ْوِعظٌَة ِمْن َربِّ : نِْعَمِت صِل يف باِب نِْعَم وبِئَْس نحوُ ، واملتَّ َحَرضَ

  اهلنداُت.: قاَم الزيدوَن، وقامِت ام نحوُ ْهيِ دَ فكمفَر  ي التصحيِح ) إال مجعَ َقاَلِت اْألَْعَراُب  : (ويف اجلمِع نحوُ املرأُة هنُد، 

 ) و  َيتِيًام  َأْو إِطَْعاٌم ِيف َيْوٍم ِذي َمْسَغبَةٍ  ( :يف نحوِ  هِ كحذفِ  ،حمذوٌف  رٌ مذكَّ  الفاعَل  وإنام امتنَع يف النثِر: ما قامْت إال هنُد؛ ألنَّ 

   . نَّ هِ ْريِ ويمتنُع يف غَ ، )َأْسِمْع ِهبِْم َوَأْبِرصْ  ( و)  ُقِيضَ اْألَْمرُ (

  ......................................................................................................................  

املبتدأ، واخلرب، واسم كان وأخوهتا وكذا اسم املشبهات بليَس، وخرب إن وأخواهتا وكذا خرب  املرفوعات من األسامء سبعة:

الكالم عىل أوان ، وآن ألربعة األوىل تقدمتوالتابع للمرفوع، واألبواب ا ،نائب الفاعلو ،والفاعل ،ال النافية للجنس

) مل حيده وقد تقدم بيانه يف  الفاِعُل  خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هذا (هو  )باٌب  ويف بيانه قال: ( ،املرفوع اخلامس وهو الفاعل

 ،) أشار باملثالني إىل أن الفاعل قد يكون حمدثا للفعل ، وماَت عمٌروكقاَم زيدٌ ) لفظا أو تقديرا أو حمال (  مرفوعٌ الرشح ( 

) سواء أكان العامل هو الفعل نحو: قاَم زيٌد، أو االسم نحو: أَقائٌم  وال يتأخُر عاِمُلُه عنهُ  وقد يكون قائام به كاملوت (

 امَ ق)  ووال َتلَحُقُه عالمُة تثنيٍة وال مجٍع، بْل يقاُل: قاَم رجالِن الزيداِن، فإن تأخر مل يكن ما تقدم عليه فاعال نحو: زيٌد قاَم ( 

كقوهلم:  ولكن قد ورد عن بعض العرب إحلاق عالمة التثنية واجلمع بالفعل ) نساٌء، كام يقاُل: قاَم رجٌل  ( قامَ  ) و رجاٌل  (

خمالف للقياس والقاعدة فيحفظ وال يقاس فأجاب املصنف بأن هذا شاذ أي  أكلوين الرباغيُث، واألصل أكلني الرباغيُث،

أن يقال:  كثر) واأل يتعاقبوَن فيكم مالئكٌة باللَّيلِ عن هذه القاعدة حديث (  )وَشذَّ  وهلذا قال: (فال نتكلم به اليوم عليه 

وسلم قال: البخاري ومسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صىل اهللا عليه أخرجه  واحلديث، يتعاقُب فيكم مالئكٌة بالليلِ 

تَِمُعوَن ِيف َصالَِة الَفْجِر َوَصالَِة الَعْرصِ .. َيتََعاَقبُونَ  يِْل َوَمالَئَِكٌة بِالنََّهاِر، َوَجيْ احلديث، وقد ورد بلفظ آخر  فِيُكْم َمالَِئَكٌة بِاللَّ

تَِمُعونَ الَِئَكٌة بِاللَّيِْل، َوَمالَِئكَ فِيُكم م املَالَِئَكُة َيتََعاَقبُونَ  :هويف الصحيحني  وعليه فال إشكال من أصله،  ..، ٌة بِالنََّهاِر، َوَجيْ

، وكذا شذ ما ورد يف صحيح البخاري ومسلم عن ومعنى يتعاقبوَن: تأيت طائفة بعد األخرى ثم تعود األوىل عقب الثانية

واألكثر أن يقال: َأَو ُخمِْرِجي ُهم، بياء واحدة، وأصل  ) َأَو ُخمِْرِجيَّ ُهمْ ( النبي صىل اهللا عليه وسلم قوله لورقة بن نوفل: 

: ُخمِْرُجوي، به ياء اإلضافة فسقطت النون وصار ت، ثم أحلقاُخمِْرُجوَن اسم فاعل جمموع مجع مذكر سامل :ُخمِْرِجيَّ هو

 فصار ُخمِْرِجيَّ  ،ء وأدغمتاإذا اجتمعت الواو والياء وكانت السابقة منهام ساكنة قلبت الواو يا :تقولوهنالك قاعدة رصفية 

يكون اإلعراب عىل هذه اللغة القليلة يتعاقبوَن: فعل مضارع والواو عالمة اجلمع، وكرست اجليم لتناسب الياء، و

: مبتدأ والواو املنقلبة إىل ياء عالمة للجمع، وُهْم: فاع   .ل سد مسد اخلربومالئكٌة: فاعل، وُخمِْرِجيَّ
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) التأنيث األول واجب ألنه حقيقي التأنيث والثاين  إْن كاَن مؤنثًا كقاَمْت هنُد، وَطَلَعِت الشمُس  وَتلَحُقُه عالمُة تأنيٍث  (

  )يف جمازيِّ التأنيِث  (يف أربعة مسائل: أحدها  أي إحلاق العامل عالمة التأنيث وعدمه) وجيوُز الوجهاِن  جائز ألنه جمازي (

جب تاملسترت ف أي إذا كان الفاعل اسام ظاهرا بخالفه يف جمازي التأنيث ) الظاهرِ  نحو طلعِت الشمُس، وطلَع الشمُس (

ْوِعَظٌة ِمْن  ) قوله تعاىل ( نحووال يصح أن تقول: الشمس طلَع (  ،عالمة التأنيث نحو الشمُس طلعْت  معه َقْد َجاَءْتُكم مَّ

ِه  آية أخرى (ويف  )َربُِّكم  ) عن عامله  يف احلقيقيِّ املنفصلِ  ( ) ثانيها و(  َفاْنتََهى َفَلُه َما َسَلَف )َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ

ِت القاَيض امرأٌة  بغري إال نحو ( حرضت امرأٌة وأما املتصل يف احلقيقي التأنيث فتجب فيه التاء نحو  ،) وجيوز حَرض َحَرضَ

 نِْعَم وبِئَْس  فإنه جيوز يف ) نحُو نِْعَمِت املرأُة هندُ  املتَّصِل يف باِب نِْعَم وبِئَْس  ( احلقيقي ) ثالثها يف الفاعل و(  القاَيض 

رأُة ليىل، الوجهان رغم عدم االنفصال فيهام، فتقول: نِْعَمِت املرأُة هنُد، وجيوز: نِْعَم املرأُة هنُد، وبِئَْسِت املرأُة ليىل، وبِئَْس امل

وجيوز:  ،َساَء الرجُل زيٌد، وساَءت املرأُة ليىل اظ عليهام نحو: َساء فإنه يف معنى بِئَْس تقول:ما محل من األلفوأراد بباهبام 

         بمعنى بِئَْس. ساَء املرأُة ليىل

) يقصد أن الفاعل  إال مجَعي التصحيِح فكمفَرَدْهيِام نحو: قاَم الزيدوَن، وقامِت اهلنداُت َقاَلِت اْألَْعَراُب ويف اجلمِع نحو:  (

يجوز يف فعله الوجهان، نحو: جاَء الرجال، وجاءت الرجال، وجاَء فإذا كان مجع تكسري سواء أكان ملذكر أو ملؤنث 

 اع مؤنث ساملمجأو  امجع مذكر سامل الفاعل العذارى، وجاءت العذارى، ومنه قوله تعاىل: قالت األعراب، وأما إذا كان

  هنُد.قامت بالتأنيث ال غري كام تقول: اهلنداُت  قامِت ، وزيدٌ بالتذكري ال غري كام تقول: جاَء  الزيدونَ قاَم فكمفردهيام فتقول: 

مرَّ أن الفاعل هذا جواب عن سؤال مقدر وهو قد  ) وإنام امتنَع يف النثِر: ما قامْت إال هنُد؛ ألنَّ الفاعَل مذكٌر حمذوٌف  (

مع وجود  ِت القاَيض امرأٌة، فلَم منَع النحاة التأنيث يف: ما قامْت إال هندُ احلقيقي املنفصل جيوز فيه الوجهان نحو: حرض

ما قامْت إال هنُد وأوجبوا أن يقال: ما قاَم إال هنُد؛ ألن الفاعل يف احلقيقية مذكر حمذوف  منعواواجلواب: إنام  ؟ الفصل

َما َبِرَئْت ِمْن ِريبٍَة كقول الشاعر:  والتقدير: ما قاَم أحٌد إال هنُد، ولكن االمتناع خاص يف النثر أما يف الشعر فيجوز التأنيث

، ألن الفاعل يف احلقيقة مذكر حمذوف إال بناُت العم ئا يف النثر فيجب أن نقول ما برِ ، أم... يف حربِنا إال بناُت الَعمِّ َوَذمٍّ 

، وهذا هو املوطن األول من مواطن حذف الفاعل، وأشار إىل بقية املواطن بقوله والتقدير ما برئ أحٌد إال بناُت الع  مِّ

وهو إطعام فقد نصب العامل عمل فعله املصدر  يفأي )  َيتِيًام  َمْسَغبَةٍ أَْو إِطَْعاٌم ِيف َيْوٍم ِذي يف نحِو:  ) أي الفاعل (كحذفِِه (

أي يف نائب الفاعل واألصل: َقَىض اهللاُ  ) ُقِيضَ اْألَْمرُ  قوله تعاىل () كو مفعوال به وهو يتيام وفاعله حمذوف تقديره إطعاُمُه ( 

أي يف فاعل أفِْعْل للتعجب والتقدير َأْسِمْع ِهبِْم وَأْبِرصْ ِهبِْم، فالباء حرف جر  )أَْسِمْع ِهبِْم َوَأْبِرصْ  (كقوله تعاىل  )و  األمَر (

    زائد: وهم يف حمل رفع فاعل.

ِهنَّ  (    أي يمتنع حذف الفاعل يف غري هذه املواطن األربعة. ) ويمتنُع يف َغْريِ
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  لثاين والثالثونالدرس ا 

 

  تقديم الفاعل عىل املفعول به

 

  واجبا أو ممتنعا أو جائزا.أن يكون إما  وهو، فيتقدم عىل املفعول به أن األصل أن يقع الفاعل بعد الفعل مبارشةقد ذكرنا 

  أوال: التقديم الواجب وذلك يف حالتني:

الضمُري ، مثل: أكرمُت زيًدا، إْذ لو أخرنا الفاعَل فقلنا: أكرَم زيًدا أنا، النفصَل إذا كاَن الفاعُل ضمريا متصال بالفعل -1

  .مع إمكان اتصاله، وذلك ال جيوزُ 

، مثل: أكرَم موسى عيسى، فموسى هو: الفاعل وجوبا، وعيسى هو: إذا حصل بتأخري الفاعل التباسه باملفعول به -2

  األول خشية االلتباس.   الفاعل هو ألن ضمة الفاعل وفتحة املفعول مقدرتان، لذلك أوجبوا أن يكون  ؛املفعول به

  أحدمها فالتقديم والتأخري جائزان.ت قرينة لفظية أو معنوية عىل تعيني أما إذا دل

  ليىل ولذلك جاز التأخري. هي مثال القرينة اللفظية: أكرمْت موسى ليىل، فتاء التأنيث دلت عىل أن الفاعل

ع الصغرية دلت عىل أن ومثال القرينة املعنوية: أرضَعِت الصغرى الكربى، فالقرينة املعنوية وهي أن الكبرية هي التي ترض

  الفاعل هي الكربى، ولذلك جاز التأخري.

  ثانيا: التقديم املمتنع وذلك يف حالتني أيضا:

زيًدا، لعاد  قدمنا الفاعل فقلنا: أكرَم أخوه ، إْذ لو، مثل: أكرَم زيًدا أخوهإذا اتصل بالفاعل ضمري يعود عىل املفعول به -1

  الضمري عىل متأخر لفظا ورتبة, وهذا غري جائز.

اَي، النفصَل أن يكون املفعول به ضمريا متصال بالفعل -2 ، مثل: أكرمنِي أخوَك، إْذ لو قدمنا الفاعل فقلنا: أكرَم أخوَك إيَّ

  الضمُري مع إمكان اتصاله، وذلك ال جيوُز.

  التقديم أو التأخري، تقول: أكرَم زيٌد عمًرا، وأكرَم عمًرا زيٌد. وهو: ما خال من موجب التقديم اجلائزثالثا: 

  

  عىل الفعل والفاعل تقديم املفعول به

 

َهَدى ) ففريًقا: مفعول به منصوب  َفِريًقال به عىل الفعل وفاعله، مثل زيًدا أكرمُت، ومنه قوله تعاىل: ( جيوز تقديم املفعو

  مقدم عىل عامله، هدى: فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر، وفاعله ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل اهللا.

  وقد يكون هذا التقديم واجبًا وذلك إذا كان املفعول به اسام له الصدارة يف الكالم كأسامء االستفهام، وأسامء الرشط.

  ؟ واجلواب: رضبُت زيًدا، فَمْن: اسم استفهام مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم.تقول: َمْن رضْبَت 

ا  : (وقال تعاىل ا: اسم رشط جازم يف حمل نصب مفعول به مقدم، ما:زائدة،تدعوا: فعل  ما َتْدُعوا َفَلُه اْألَْسامُء اْحلُْسنى )َأي� أي�

  جار وجمرور خرب مقدم، األسامء: مبتدأ، احلسنى: نعت،واجلملة يف حمل جزم. الرشط جمزوم والواو فاعل، الفاء:رابطة، له:
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  فاعل نِْعَم وبِئَْس 

 

نِْعَم وبِئَْس: فعالن جامدان األول للمدح والثاين للذم، تقول: نِْعَم القائُد خالٌد، فنِْعَم: فعل ماض جامد مبني عىل الفتح، 

  ة يف آخره، واجلملة يف حمل رفع خرب مقدم، خالٌد: مبتدأ مرفوع مؤخر.القائُد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر

  وتقول: بِئَْس التاجُر زيٌد، وإعرابه كام سبق، ويسمى خالد باملخصوص باملدح، وزيد باملخصوص بالذم.

ا  وجيوز أن حيذف املخصوص إذا دلَّ عليه دليل قال تعاىل يمدح عبده أيوب عليه السالم: ( ُه إِنَّ َوَجْدَناُه َصابًِرا نِْعَم اْلَعبُْد إِنَّ

اٌب )   مل يقل سبحانه نِْعَم العبُد أيوُب، فاملخصوص باملدح حمذوف تقديره هو، أي أيوب عليه السالم.و َأوَّ

 زاُء املؤمننيَ ج، مثل: نِْعَم مضافا إىل معرف بألكام يف األمثلة السابقة، أو  معرفا بأل :ويشرتط يف فاعل نِْعَم وبِئَْس أن يكون

  الناُر.مثوى الكافريَن اجلنُة، وبِئَْس 

  وإذا وقع بعد نِْعَم وبِئَْس اسم نكرة وجب نصبه عىل أنه متييز، ويكون الفاعل ضمريا مسترتا يفرسه التمييز.

  .الكتاُب  صاحبًا الفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي نِْعَم الصاحُب فمثل: نِْعَم صاحبًا الكتاُب، 

  الكاذُب. جليًسا الفاعل ضمري مسترت تقدير هو أي بِئَْس اجلليُس و ،جليًسا الكاذُب  َس ومثل: بِئْ 
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   لثالث والثالثونالدرس ا

 

  نائب الفاعل

 

  .ما ُحِذَف َفاِعُلُه وُأِقيَم ُهَو ُمَقاَمهُ نائب الفاعل هو: 

به مكانه فتقول: ُكِرسَ الباُب، وإنام حيذف الفاعل ألغراض : َكَرسَ زيٌد الباَب، ويوضع املفعول نْ فمثال حيذف الفاعل مِ 

  عديدة كاجلهل به أي كنت ال تعرف َمن الفاعل، وقد تكون تعلمه ولكنك حتذفه يف الكالم خوفا منه أو خوفا عليه.

  وما ينوب عن الفاعل يأخذ أحكام الفاعل السابقة وهي:

  فتصريه مرفوعا بعد أن كاَن منصوبا.  ،الرفع -1

، مل يكن الباب نائب فاعل بل مبتدأ،وكان نائب الفاعل ضمريا مسترتا.وجوب تأخره عن فعله -2    ،وإذا قلَت: الباُب ُكِرسَ

َب.، فال يقال: عالمة تثنية وال مجع عامله ال تلحق -3 ُبوا العاملوَن، بل ُرضِ ، وال يقال: ُرضِ   ُكِرسا الباباِن، بل ُكِرسَ

َفْت ِرسالٌة، ويف َوَجَدِت املرأُة ِدرًمهاعالمة تأنيث إذا كان مؤنثا عامله تلحق -4 ِجَد وُ  :، فتقول يف َألََّف زيٌد ِرسالًة: ُألِّ

  ِدرهٌم.

  َح اليوَم الباُب.، وقد يتأخر نحو: ُفتِ األصل أن ييل عامله -5

 

  ما جيب عند حذف الفاعل

 

   حسب اخلطوات التالية: ،الفعلصورة تغيري أوال: 

َب.وكرس ما قبل آخره، ه ضم أولإذا كاَن الفعل ماضيا  -1 َب: ُهذِّ   تقول يف َكتََب، ُكتَِب، ويف َهذَّ

  : ُيَقاَتُل.إذا كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، تقول يف َيْكتُُب: ُيْكتَُب، ويف: ُيَقاتُِل  -2

  اْقتََصَد: ُاْقتُِصَد، ويف: اْستَْخَرَج: ُاْستُْخِرَج. إذا كان أول الفعل مهزة وصل ضم ثالثه مع أوله، تقول يف -3

َب. -4 َب: ُتُقرِّ َم: ُتُعلَِّم، ويف َتَقرَّ   إذا كان أول الفعل تاء زائدة ضم احلرف الثاين مع أوله، تقول يف َتَعلَّ

  الثة أوجه:جاز فيه ث ،إذا كان الفعل املايض ثالثيا أجوف ( أي معتل الوسط ) مثل: قاَل وَباَع وَخاَف  -5

  ، فينقلب حرف العلة ياء، فتقول يف َقاَل: ِقيَل، ويف َباَع: بِيَع، ويف َخاَف: ِخيَف.كرس احلرف األول - أ

  ، فينقلب حرف العلة واوا، فتقول يف قَاَل: ُقوَل، ويف َباَع: ُبوَع، ويف َخاَف، ُخوَف.ضم احلرف األول -ب

  .جتمع بني ضمة قصرية تليها كرسة طويلة عىل التوايل الرسيعالنطق بحركة صوتية ومعناه هنا:  اإلشامم -ج

  كرسة فياء.يعقبه جزء كبري من المن ضمة  قليل يَل، جزءــُِقـوهو يظهر يف اللفظ دون الكتابة، فتنطق قال هكذا: 

  األوىل، ثم الثالثة، وأضعفها هي الثانية. :واللغة األفصح هي

َيا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَيا  ِقيَل وَ  : (ه تعاىلقولوغيض ) يف  -( قيل وابن عامر يف رواية هشام عنه ،قرأ الكسائيشامم اإلوب

  .ُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاملَِِني ) ِقيَل املَْاُء َوُقِيضَ اْألَْمُر َواْستََوْت َعَىل اْجلُوِديِّ وَ  ِغيَض َسَامُء َأْقلِِعي وَ 
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  اخلطوات التالية: ببحس، الفاعلإقامة يشء مقام ثانيا: 

  إذا وجد مفعول به فهو نائب الفاعل.  -1

  فإذا كان الفعل متعديا إىل مفعول به واحد فهو نائب الفاعل تقول يف: َفتََح زيٌد الباَب: ُفتَِح الباُب.

ول يف أَعطيُت الفقَري درًمها: وإذا كان الفعل متعديا إىل مفعولني فنائب الفاعل هو املفعول األول، ويبقى الثاين منصوبا، تق

  أُْعطَِي الفقُري درًمها.

ما عداه منصوبا، تقول يف أخربُت زيًدا القطاَر مفاعيل فنائب الفاعل هو األول ويبقى متعديا إىل ثالثة وإذا كان الفعل 

  قادًما: ُأْخِربَ زيٌد القطاَر قادًما.

  .املصدر ، أواجلار واملجرور، أو الظرف :إذا مل يوجد مفعول به ناب عن الفاعل -2

  مثل: اُْعتُِكَف يوُم اخلميِس، وُسوفَِر إىل بغداَد، وانُطِلَق انطِالٌق رسيٌع. 

  .واالختصاُص ، الترصُف ويشرتط فيها مجيعا رشطان: 

  .ن النصب عىل الظرفية، واجلر بِمن إىل التأثر بالعوامل املختلفةم ما خيرجف هو: والظر منترصف املف - أ

كيوم وشهر، تقول: ذهَب زيٌد اليوَم، فتنصبه عىل الظرفية، وتقول: اليوُم مجيٌل، فرتفعه عىل االبتداء، وتقول: إنَّ اليوَم 

، وتقول:  سأزورَك يف يوِم العيِد، فتجره بفي فهو إًذا ظرف مترصف ال يالزم حالة واحدة مجيٌل، فتنصبه عىل أنه اسم إنَّ

عنَد مثال فإهنا تالزم النصب عىل الظرفية أو اجلر بمن نحو: جئَت عنَدَك، وجئُت ف فيصلح أن يكون نائب فاعل، بخال

  ِمْن عنِدَك، فلذلك ال تصلح أن تكون نائب فاعل.

  . ما اختص بنوع اختصاص كإضافة أو وصفواملختص من الظروف هو: 

  يوم اخلميس، أو يوم مجيل، فال يصح أن تقول: ِصيَم يوٌم. :نحو

ويف وعْن، بخالف ، مثل: ِمْن ال يالزم طريقة واحدة ال خيرج عنها إىل غريها ماهو:  اجلار واملجرور منترصف وامل -ب

  ، وربَّ املالزمة جلر النكرات فال تصلح للنيابة.فقط الزمانالدال عىل سم الاملالزمني جلر ا ذْ ومُ  نحو ُمنْذُ غري املترصف 

  بنوع اختصاص كإضافة أو وصف. املجرور ما اختص فيهاجلار واملجرور هو:  واملختص من

  ُفِرَح بنٍرص. :نحو ُجِلَس يف حديقٍة واسعٍة، وُفِرَح بنِرص املسلمني، فال يصح أن يقال: ُجِلَس يف حديقٍة أو 

 .، نحو: أكل، وكتابةالذي خيرج من النصب عىل املصدرية إىل التأثر بالعوامل املختلفةدر هو: ااملص ِمنترصف وامل -ج

وهو مفعول مطلق بفعل حمذوف والتقدير: أَُسبُِّح  فإنه مالزم للنصب واإلضافة فال يقع نائب فاعل ،سبحاَن اهللابخالف 

  سبحاَن اهللاِ.

  .ما اختص بنوع اختصاص كإضافة أو وصف: هو واملختص من املصادر

َب رضٌب شديٌد. :نحو َب رضُب املنتقِم، أو ُرضِ   ُرضِ

  

  



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى
121 

  ) النص رشح( 

 

ُر جواًزا نحُو: ( يَ  نْ واألصُل أَ  ُه موسى عىل َقَدٍر، ووجوًبا نحُو: َل فِْرَعْوَن النُُّذُر َوَلَقْد َجاَء آَيل عاِمَلُه، وقْد يتأخَّ ) َكَام أتى ربَّ

َبنِي َوإِِذ اْبتََىل إِْبَراِهيَم َربُّهُ (    زيٌد. ) وَرضَ

  : أرَضعِت الُصغرى الُكربى.نحوِ  بخالِف  ،، ورضَب موسى عيسىوَقْد جيُب تأخُري املفعوِل كرضبُت زيًدا

ا َما َتْدُعوا)، ووجوًبا نحُو ( َفِريًقا َهَدى وقْد يتقدُم عىل العامِل جواًزا نحُو (    ). َأي�

ٌف بألِ َأْو بِ وإذا كاَن الفعُل نِْعَم  ا معرَّ َوَلنِْعَم َداُر نحُو: (  )، أَْو مضاٌف ملا هَي فيهنِْعَم اْلَعبُْد اجلنسيَِّة نحُو: (  ئَْس فالفاعُل إمَّ

ٌ بتمييٍز ُمطابٍق للمخصوِص نحو: ( املُْتَِّقَني    ).بِئَْس لِلظَّاملَِِني َبَدًال ) أَْو ضمٌري مستَِرتٌ ُمَفرسَّ

َف ِمن: عن الفاعلِ  باُب النائِب  ها مفعوٌل بِه، فإْن مل يوجْد فام اختصَّ وترصَّ ظرٍف  ُحيذُف الفاعُل فينوُب عنه يف أحكاِمِه كلِّ

  أو جمروٍر أو مصدٍر.

َم، وثالُث نحِو انُطِلَق، وُيفتُح ما قبَل اآلخِر يف املضارِع،ويُ  ُل الفعِل مطلًقا، وُيشاِرُكُه ثاِين نحِو ُتُعلِّ   كُرس يف املايض. وُيَضمُّ أوَّ

، والضمُّ ُخمَْلًصا.   ولَك يف نحِو قاَل وباَع: الكُرس ُخمَْلًصا، وُمَشام� َضام�

.......................................................................................................................  

ُر يَ  نْ أَ  ) يف الفاعل (واألصُل الزلنا يف احلديث عن الفاعل وأحكامه حيث قال املصنف: (  ) الفاعل  َيل عاِمَلُه، وقْد يتأخَّ

) ففاعل جاء هو النذر وقد تقدم عليه املفعول َل فِْرَعْوَن النُُّذُر َوَلَقْد َجاَء آ ) قوله تعاىل ( جواًزا نحوُ  ويتقدم عليه املفعول (

ُه موسى عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا: جاَء اخلالفَة َأْو كانْت لُه َقَدًرا (  يمدح يف قول الشاعر امكو ،آَل فِرعونَ  به َكَام أتى ربَّ

 ) قوله تعاىل ووجوًبا نحوُ  ( وهذا التقديم جائز ال واجب ،والشاهد فيه تقديم املفعول به ربَّه عىل الفاعل موسى) عىل َقَدِر 

فهنا اتصل بالفاعل ربه ضمري يعود عىل املفعول به إبراهيَم، فلو قدم الفاعل وقال: ابتىل ربُّه  ) َوإِِذ اْبتََىل إِْبَراِهيَم َربُّهُ  (

   )و ( إبراهيَم، لعاد الضمري عىل متأخر يف اللفظ، ومتأخر يف الرتبة؛ ألن رتبة املفعول به متأخرة عن الفاعل، وذلك ال جيوز

َبنِي ( قولك نحو ، وهو يقتيض فصل الضمري مع إمكان اتصاله وهو ال و قدم الفاعل ) فل زيدٌ  َرضَ لقيل: رضَب زيٌد إيايَّ

إْذ لو قدم املفعول به لقيل: رضَب  )كرضبُت زيًدا (  وتقديم الفاعل عليه ) به عن الفاعل وَقْد جيُب تأخُري املفعولِ  جيوز (

فعيسى هو املفعول به  ) رضَب موسى عيسى نحو قولك ()  و زيًدا أنا، فينفصل الضمري مع إمكان اتصاله وهذا ال جيوز (

وال جيوز أن يكون الفاعل ألنه ال دليل هنا يف اللفظ يعني الفاعل من املفعول به فوجب اعتبار املتقدم هو الفاعل واملتأخر 

فيه بجب  ) مما وجدت فيه قرينة تعني الفاعل من املفعول به فال : أرَضعِت الُصغرى الُكربىنحوِ  بخالِف هو املفعول به ( 

حينئذ اعتبار املتقدم هو الفاعل وذلك نحو: أرضعِت الصغرى الكربى، فالكربى فاعل، والصغرى مفعول به، وإنام جاز 

  ذلك رغم عدم وجود عالمة لفظية لقيام قرينة معنوية وهي أن الكبرية هي التي ترضع الصغرية ال العكس.

  ووجوًبا (جوازا  : مفعول به مقدما) ففريقَفِريًقا َهَدى  ) قوله تعاىل ( نحوُ عىل العامِل جواًزا ) املفعول به ( وقْد يتقدُم  (

ا َما َتْدُعوا قوله تعاىل (  ) نحوُ  ا: مفعول به مقدم وجوبا ألنه اسم رشط وهو له الصدارة يف الكالم. أَي�       ) فأي�
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ٌف بألِ َأْو بِ وإذا كاَن الفعُل نِْعَم  (ثم ذكر هنا نعم وبئس ألن فاعلهام يشرتط فيه رشوط خاصة فقال:  ا معرَّ  ئَْس فالفاعُل إمَّ

فهنا الفاعل العبد معرف بأل واملخصوص باملدح حمذوف تقديره هو أي أيوب  )نِْعَم اْلَعبُْد  () قوله تعاىل  اجلنسيَِّة نحوُ 

 )َوَلنِْعَم َداُر املُْتَِّقَني  ) قوله تعاىل ( نحوُ  االسم () أي يف ذلك  فيه(  أي أل ) هَي  ( ) أي السمَأْو مضاٌف ملا (  عليه السالم

ٌ بتمييٍز ُمطابٍق للمخصوِص فيه أل (  سمال بأل ولكنه مضاف افهنا الفاعل دار وهو ليس معرف  )َأْو ضمٌري مستَِرتٌ ُمَفرسَّ

، فالفاعل هنا ضمري مسترت تقديره هو يفرسه التمييز الذي بعده، وجيب أن يتطابق التمييز مع دٌ وذلك نحو: نِْعَم رجًال زي

بالتذكري والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع نحو: نِْعَم رجًال زيٌد، ونِْعَم رجلِني الزيداِن، ونِْعَم املخصوص باملدح أو الذم 

بِئَْس لِلظَّاملَِِني (  ) قوله تعاىل نحو ( اهلنداُت  ياٍت اهلنداِن، وبِئَْسْت فت تنيِ فتا رجاًال الزيدوَن، وبِئَْسْت فتاًة هنُد، وبِئَْسْت 

   هو أي البدل. تقديرهضمري مسترت الفاعل ف )َبَدًال 

ُحيذُف  ) وهو: ما ُحذَف فاعَلُه وأقيَم هو مقاَمُه ( عن الفاعلِ  باُب النائِب  ثم ملا فرغ من الفاعل رشع يف نائبه فقال: (

أخري عن عامله، وعدم إحلاق عامله عالمة تثنية أو مجع، ) من وجوب الرفع، والت الفاعُل فينوُب عنه يف أحكاِمِه كلِّها

مفعول  )فإْن مل يوجْد  ) كقولَك يف فتَح زيٌد الباَب: ُفتَِح الباُب ( مفعوٌل بهِ ( اتصاله بعامله أصالة وتأنيث العامل لتأنيثه، و

َف ِمن ظرٍف أو جمروٍر أو مصدرٍ فام اختصَّ  به ( فهذه ثالثة أشياء تقوم مقام املفعول به ويشرتط يف كل واحد منها )  وترصَّ

نحو: ِصيَم يوٌم واحٌد، وُجِلَس يف حديقٍة واسعٍة، وُأِرسَع إرساٌع شديٌد، واملختص هو: االختصاص والترصف،  رشطان:

  .يالزم حالة واحدةما اختص بنحو وصف أو إضافة، واملترصف هو: ما ال 

ُل الفعِل مطلًقا ( ) أي يضم  وُيشاِرُكُه ثاِين نحِو ُتُعلِّمَ  ) أي ماضيا كان أو مضارعا ثالثيا أو رباعيا جمردا أو مزيدا ( وُيَضمُّ أوَّ

َم (  َم تقول فيه: ُتُعلِّ ) أي يضم  ِو انُطِلَق وثالُث نحاحلرف الثاين مع األول إذا كان الفعل املايض مبدوء بتاء زائدة نحو َتَعلَّ

 .مثل: انَطَلَق واستَخرَج تقول فيهام: ُانُطِلَق، واستُْخِرَج  احلرف الثالث مع األول إذا كان الفعل املايض مبدوء هبمزة وصل

ُب. وُيكُرس يف املايض وُيفتُح ما قبَل اآلخِر يف املضارِع،( َب وُيْرضَ   ) نحو ُرضِ

) مما عينه واو؛ ألن أصله َقَوَل حتركت الواو وانفتح ما قبلها  نحِو قاَل (  من فاء الفعل الثالثي املعتل العني ) ولَك يف (

) فتقول: ِقيَل،  الكُرس ُخمَْلًصا) مما عينه ياء؛ ألن أصله َبيََع حتركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا (  وباعَ  فقلبت ألفا (

) فتقول: ُقوَل، وُبوَع، وقد  والضمُّ ُخمَْلًصا أي ويشم الكرس ضام ويظهر ذلك يف اللفظ دون الكتابة ( ) وُمَشام� َضام�  (وبِيَع 

             رتب هذه األوجه اجلائزة بحسب قوهتا فأقواها األول وأضعفها األخري.
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  رابع والثالثونالدرس ال

 

  االشتغال

 

  .بالعمل يف ضمريه أو مضاف لضمريه ،ويتأخر عنه عامل مشغول عن نصبه ،أن يتقدَم اسماالشتغال هو: 

مفعول به مقدم  :مفعول به منصوب برضب، وإذا قلنا: زيًدا رضبُت، فزيدا :إذا قلنا: رضبُت زيًدا، فزيدا توضيحه:

يف الضمري اهلاء ، فهنا الفعل رضَب مشغول عن نصب زيد بالعمل منصوب برضب أيضا، ولكن إذا قلنا: زيًدا رضْبتُهُ 

  العائد عىل زيد فال يمكن أن ينصب زيدا أيضا فام الذي نصبه ؟

اجلواب: هو منصوب بفعل حمذوف يفرسه الفعل الذي قبله والتقدير: رضبُت زيًدا رضبته، فزيًدا: مفعول به منصوب 

  بفعل حمذوف وعالمة نصبه الفتحة.

   .لتسلط الفعل عىل االسم املتقدم ونصبه هُ لوال اهلاء من رضْبتُ  هفاتضح أن

َب )، ومشغول به ( اهلاء )، ومشغول عنه وهو االسم املتقدم ( زيد ).   فأركان االشتغال ثالثة: مشغول وهو العامل ( َرضَ

َب اشتغل عن نصب زيد بالعمل يف األخ وهو مضاف إىل ضمري زيد.   وكذا لو قلنا: زيًدا رضبُت أخاُه، فهنا العامل َرضَ

 برفع زيد عىل أنه مبتدأ واجلملة ،واعلم أنه جيوز أيضا وجه آخر وهو رفع االسم املتقدم فنقول: زيٌد َرضْبتُُه، ورضبُت أخاهُ 

  يف حمل رفع خرب. بعده

  

  أحكام االسم املتقدم عىل الفعل

 

يف باب االشتغال  من جواز نصب االسم املتقدم عىل أنه مفعول به لفعل حمذوف أو رفعه عىل أنه مبتدأ هو األصل سبقما 

  عىل التفصيل اآليت: ، وذلكرفعه من غري جواز وجه ثان، أو جيب معه نصب االسمولكن قد يعرض عىل اجلملة ما 

  .وجوب النصبأوال: 

  كأداة الرشط. خاصة باألفعالوذلك إذا وقع قبل االسم املتقدم أداٌة 

مفعول به لفعل حمذوف هو فعل الرشط، وال جيوز رفعه عىل االبتداء؛ ألن أداة الرشط  :امثل: إْن زيًدا رأيتَُه فأَْكِرْمُه، فزيد

  ال تدخل عىل األسامء.

  .وجوب الرفعثانيا: 

  مثل: إذا الفجائية. االسم املتقدم أداة خاصة باألسامءقبل وذلك إذا وقع 

ُبُه عمٌرو، فزيد مبتدأ واجلملة بعده خرب، وال جيوز نصبه ألن النصب عىل تقدير فعل قبله،  تقول: خرجُت فإذا زيٌد َيْرضِ

  وإذا الفجائية ال تدخل عىل األفعال.
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  :ثالث حاالت، وذلك يف ترجيح النصبثالثا: 

  .كاألمر والنهي والدعاء أن يقع بعد االسم املتقدم فعل دال عىل الطلب -1

يكون االسم  نألن الرفع يقتيض أ ؛زيًدا أكرْمُه، عمًرا ال تطُرْدُه، اللُهمَّ عبَدَك ارْمحُه، فهنا يرتجح نصب االسم املتقدممثل: 

اإلخبار هبا خالف األصل ؛ ألن قليل -وإن كان جائزا - اجلملة بعده خرب، واإلخبار باجلملة الطلبيةأن املتقدم مبتدأ و

  والكذب. لكوهنا ال حتتمل الصدق

  كهمزة االستفهام. أن يقرتن باالسم املتقدم أداٌة الغالب عليها أن تدخل عىل األفعال -2

تقدم يقتيض ألن الغالب يف مهزة االستفهام أن تدخل عىل األفعال ونصب االسم امل ؛مثل: أزيًدا رأيتُُه، فهنا يرتجح النصب

   قبله.حمذوف وجود فعل 

  .مقرتنا بحرف عطف مسبوق بجملة فعليةأن يكون االسم املتقدم  -3

عمرو بفعل حمذوف يقتيض أن تكون اجلملة فعلية، فتكون معطوفة عىل اجلملة  ُب ْص نَ وعمًرا أكرمتُُه، فَ  رضبُت زيًدامثل: 

فيقتيض أن تكون اجلملة الثانية  عمرو والتقدير رضبُت زيًدا وأكرمُت عمًرا، وأما رفع ،التي قبلها ومها متناسبتان الفعلية

  اسمية معطوفة عىل مجلة فعلية ومها غري متناسبتني.

  .استواء الرفع والنصب بال رجحان رابعا:

  .وقعت خربا السم قبلها ةوذلك إذا وقع االسم املتقدم بعد حرف عطف مسبوق بجملة فعلي

وهي قام أبوه وقعت خربا ملبتدأ  ةطف مسبوق بجملة فعلي، فهنا خالد وقع بعد حرف عمثل: زيٌد قاَم أبوه وخالٌد أكرمتُهُ 

  .قبلها وهو زيد، فيجوز فيه النصب والرفع عىل السواء

  فة عىل اجلملة الفعلية املتقدمة،والتقدير:معطوا بفعل حمذوف فصارت اجلملة فعلية فإذا قلت: وخالًدا أكرمتُُه، كان منصوب

  .أبوه أكرمت خالدا معطوفة عىل مجلة قامَ زيٌد قاَم أبوه وأكرمُت خالًدا، فجملة 

ألهنا ككل مجلة اسمية لكوهنا مصدرة  ،اجلملة اسمية معطوفة عىل مجلة زيٌد قاَم أبوهُ  صارتُه، إذا قلَت: وخالٌد أكرمتَ و

    باسم.

  .ترجيح الرفعخامسا: 

لغريه، وألن الرفع ال نحتاج معه  قتيضحيث ال موذلك فيام عدا ما تقدم ألن األصل يف االسم املتقدم الرفع عىل االبتداء 

  إىل التقدير بخالف النصب فهو حيوجنا إىل تقدير فعل.

  ه.ا رضبتُ زيدً  :نْ مِ وهذا أرجح  ،هنحو: زيٌد رضبتُ 
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  ) النص رشح( 

 

، ونصبُُه فاجلملُة بعَدُه خربٌ  باالبتداءِ  ُت به، رفُع زيدٍ باُب االشتغاِل: جيوُز يف نحِو: زيًدا رضْبتُُه، أْو رضْبُت أخاُه، أو مررْ 

  بعَدُه. للجملةِ  رضْبُت، وَأهنُْت، وجاوْزُت واجبَة احلذِف، فال موضعَ  :بإضامرِ 

ُح النصُب يف نحِو: زيًدا ارضْبُه للطلِب، ونحُو (  اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَهيُامَويرتجَّ اِرُق َوالسَّ ٌل.) ُمتَ  َوالسَّ   َأوَّ

ا) للتناِسِب، ونحِو (  َواْألَْنعاَم َخَلَقها َلُكمْ ويف نحِو: (    لغَلبَِة الفعِل. ،َنتَّبُِعُه )، وما زيًدا رأْيتُهُ  ِمنَّا واِحًدا َأَبَرشً

عمٌرو،  وجيُب الرفُع يف نحِو: خرجُت فإذا زيٌد يِرضُبهُ ،  زيًدا أَكرْمتَُه، لوجوبِهِ الَّ وجيُب يف نحِو: إْن زيًدا َلِقيتَُه فأكِرْمُه، وهَ 

ُبِر )( :وليَس ِمنْهُ ،زيٌد قاَم أبوُه وعمٌرو أكرْمتُُه،لِلتَّكاُفؤِ ، ويستِوياِن يف نحِو:المتناِعهِ  ٍء َفَعُلوُه ِيف الزُّ   ، وأزيٌد ُذِهَب بِه.َوُكلُّ َيشْ

.......................................................................................................................  

يف املرفوعات هو أن  هذا البابذكر رشع املصنف يتحدث عن باب جديد من أبواب النحو وهو باب االشتغال، ومناسبة 

) أي هذا  باُب االشتغالِ عىل االبتداء، فناسب ذكره مع املرفوعات (  جيوز فيه الرفعاالسم املتقدم يف نحو: زيد رضبتُه، 

من )  جيوُز يف نحِو: زيًدا رضْبتُهُ بعض األمثلة التي تعني عىل فهمه فقال: ( له باب االشتغال ومل حيده املصنف ولكن ذكر 

 تأخر عنهاسم من كل )  رضْبُت أخاهُ  ) زيًدا ( أوْ (  مشغول عن نصب ذلك االسم بنصب ضمريهفعل  تأخر عنهاسم  كل

) هو  ُت بهأو مررْ  فعل مشغول عن نصب ذلك االسم بنصب اسم آخر مضاف إىل ضمري يعود عىل االسم املتقدم (

كاحلالة األوىل أعني أن يتقدم اسم يليه فعل مشغول عن نصب ذلك االسم بنصب ضمريه، ولكن ضمريه هنا قد جر 

تعدى ي والفعل املشغول بنفسه نحو: رضبته، أ يتعدى فال فرق بني أن، واجلار واملجرور يف حمل نصب مفعول به ،بالباء

وافق ) فعل م ونصبُُه بإضامرِ يف األمثلة الثالثة (  ) فاجلملُة بعَدُه خربٌ  باالبتداءِ  رفُع زيدٍ  بواسطة حرف جر نحو: مررُت به (

زيًدا َرضْبتُُه، فزيًدا مفعول به  :) هذا هو املضمر يف املثال األول وهو رضْبُت  ( نحو معناهيف لفظه أو يف للفعل املذكور إما 

ة للفعل املحذوف وه ،، ورضبتُُه فعل وفاعل ومفعول بهمنصوب بفعل حمذوف وجوبا تقديره رضبُت  ذه اجلملة مفرسِّ

) هذا هو املضمر  وَأهنُْت (  ألن اجلملة متى ما وقعت مفرسة ال يكون هلا حمل ؛وهلذا ال يكون هلا حمل من اإلعرابقبل زيد 

زيًدا رضْبُت أخاُه، فزيدا مفعول به منصوب بأهنُت املحذوف، وإنام مل نقدره من اللفظ وهو رضبُت؛  :ثال الثاين وهويف امل

رضب بل املرضوب أخوه، فنحتاج إىل تقدير مل يُ  ازيدً إنَّ ألنه سيكون املعنى رضْبُت زيًدا رضْبُت أخاُه وهو خالف الواقع ف

       بحسب العرف ألنك حني ترضب أخا زيد تكون قد أهنت زيًدا ،رضبُت أخاهُ  لتقدير: أهنُت زيًداااه، وفعل بمعن

ر ال بلفظه ألنه فعل الزم ال ينصب املفعول به و) هذا هو املضمر يف املثال الثالث ونقدره بمعنى الفعل املذك وجاوْزُت (

ن ع ألن املذكور عوٌض )  واجبَة احلذِف  (بنفسه، فيكون التقدير: جاوزُت زيًدا مررُت بِه، وتكون هذه األفعال املقدرة 

  .) ألهنا تفسريية بعَدهُ  للجملةِ  فال موضعَ ( : رضْبُت زيًدا رضْبتُُه يفاملقدر فال معنى ألن جيمع بينهام 

ُح النصُب أو يستويان فقال: (  النصبثم أخذ يبني متى يتعني النصب أو الرفع أو يرتجح  يف نحِو:  ) عىل الرفع ( َويرتجَّ

) فإن الرفع يقتيض اإلخبار  للطلِب  ، وإنام ترجح النصب () أو ال ترضْبه مما كان الفعل املشغول فيه ذا طلب زيًدا ارضْبهُ 



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى                                       

  126 

اِرَقُة َفاْقطَُعوا َأْيِدَهيُامونحُو  منعه بعضهم (قد بالطلب عن املبتدأ وهو خالف األصل، بل  اِرُق َوالسَّ ٌل  َوالسَّ ) هذا  ُمتََأوَّ

اِرَقُة ترجحون النصب وقد جاء القرآن بخالفه يف قول اهللا تعاىل: ( عن سؤال مقدر وهو: كيف جواب  اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

وهو اقطعوا مشغول عن نصب السارق بالعمل يف طلبي فقد تقدم اسم وهو السارق وتأخر عنه فعل )  َفاْقَطُعوا َأْيِدَهيُام

قلنا: هذا متأول عىل أن مجلة فاقطعوا ليست هي اخلرب  ، فام هو جوابكم ؟اسم مضاف إىل ضمري ذلك االسم وهو أيدهيام

، فمام : جار وجمرور متعلقان بخرب حمذوف فاقطعوا أيدهيام حكُم السارق والسارقة بل اخلرب حمذوف تقديره: ِمما ُيتىل عليكم

أن يكون الفعل املشتغل بالضمري  :ألن رشط االشتغال هو ؛تقديره كائن، فال تكون اآلية من باب االشتغال من أصله

هو اقطعوا أن يعمل يف السارق ألنه ليس اسام منفردا بل فبحيث لو مل يشتغل به عمل يف االسم املتقدم، وهنا ال يتأتى لـ 

فيه النصب  ) هذا هو املوضع الثاين مما يرتجح للتناِسِب  َواْألَْنعاَم َخَلَقها َلُكمْ ويف نحِو:  مجلة من مبتدأ وخرب فتأمل (جزء 

ْنساَن ِمْن ُنْطَفٍة َفإِذا ُهَو املتقدم مقرتنا بحرف عطف مسبوق بجملة فعلية كقوله تعاىل: ( وهو أن يكون االسم  َخَلَق اْإلِ

نعاَم، وإنام ترجح النصب فاألنعاَم: مفعول به منصوب بفعل حمذوف تقديره: خلَق األ ) َخِصيٌم ُمبٌِني َواْألَْنعاَم َخَلَقها َلُكمْ 

خلَق األنعاَم، ولو رفع األنعام ، والتقدير: خلق اإلنساَن ِمن نطفٍة.. وهنا ألنه يكون من باب عطف مجلة فعلية عىل مثلها

اونحِو  لكان من باب عطف اجلملة االسمية عىل الفعلية ومها غري متناسبتني ( لغَلبَِة  ،وما زيًدا رأْيتُهُ  ،َنتَّبُِعهُ  ِمنَّا واِحًدا َأَبَرشً

سبوقا بأداة يقع بعدها فعل غالبا، مثل هذا هو املوضع الثالث مما يرتجح فيه النصب وهو أن يكون االسم املتقدم م ) الفعلِ 

ا ِمنَّا واِحًدا َنتَّبُِعهُ قوله تعاىل: ( كمهزة االستفهام  فبرشا: مفعول به منصوب بفعل حمذوف والتقدير: أنتبع برشا منا  ) َأَبَرشً

   .قولك: ما زيًدا رأيتُُه، فزيًدا: مفعول به منصوب بفعل حمذوف والتقدير: ما رأيُت زيًداك، ومثل ما النافية واحدا

خمتصة بالفعل، ) مما وقع فيه االسم املتقدم بعد أداة   زيًدا أَكرْمتَهُ الَّ يف نحِو: إْن زيًدا َلِقيتَُه فأكِرْمُه، وهَ  النصب ( ) وجيُب ( 

زيًدا َأكرْمتَُه،  ومثل: أداة التحضيض، تقول: َهالَّ  ،تقول: إْن زيًدا َلِقيتَُه فأكِرْمُه، والتقدير: إن لقيت زيًداأداة الرشط،  مثل

وجيُب الرفُع يف نحِو: خرجُت ) أي لوجوب وقوع الفعل بعد هذه األدوات (  لوجوبِهِ والتقدير َهالَّ أكرمَت زيدا، وقوله ( 

) مما وقع فيه االسم املتقدم بعد أداة خمتصة باألسامء مثل إذا الفجائية فلو نصبنا زيدا يف املثال القتىض  فإذا زيٌد يِرضُبُه عمٌرو

) أي النصب  ويستِويانِ  ) أي المتناع وقوع الفعل بعد إذا الفجائية ( المتناِعهِ  أن يسبقه فعل وهو هنا ممتنع وهلذا قال: (

وقعت  ةبحرف عطف مسبوق بجملة فعلي) مما كان االسم املتقدم مقرتنا  و أكرْمتُهُ يف نحِو: زيٌد قاَم أبوُه وعمرٌ  والرفع (

فرفع عمرو يقتيض عطف اجلملة االسمية عىل مجلة زيد قاَم أبوه، ونصبه يقتيض عطف اجلملة الفعلية  خربا السم قبلها

) أي من باب االشتغال قوله  وليَس ِمنْهُ  (احلاصل عىل كال التقديرين  ) لِلتَّكاُفؤِ وإنام جاز الوجهان (  عىل مجلة قام أبوه

ُبرِ  تعاىل ( ٍء َفَعُلوُه ِيف الزُّ القتضائه فساد  -كام هو رشط هذا الباب -) لعدم صحة تسلط العامل فعلوه عىل ما قبله  َوُكلُّ َيشْ

دوه يف اأي أهنم فعلوا كل ما أر أعامهلمحائف ص وهي ،فعلوا كل يشٍء يف الزبر لتقدير:املعنى، فإنه لو تسلط لكان ا

هو أن كل أفعاهلم مدونة يف الزبر ففعلوه صفة لليشء  قصودصحائف األعامل كأن كتبوا هبا أو مزقوها وهذا باطل ألن امل

فعل الزم ألنه  ) لعدم صحة تسلط العامل ُذِهَب عىل ما قبله؛ أزيٌد ُذِهَب بهِ  ( ليس منهكذا )  و ( وخرب كل هو يف الزبر

  واجلملة بعده خرب.بل زيٌد مبتدأ  يكون من باب االشتغال،لمبني للمجهول فال يمكن أن يعمل النصب يف زيد 
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  امس والثالثونالدرس اخل

 

  تنازعال

 

  .ويكون كل متقدم طالبا لذلك املتأخر ،ويتأخر عنهام معمول واحد فأكثر ،أن يتقدَم عامالن فأكثر التنازع هو:

   فهل زيد فاعل قام أو هو فاعل قعد ؟ ،واحدمرفوع مثل: قاَم وقعَد زيٌد، فهنا كل فعل يطلب فاعال ويوجد اسم 

فكأنَك قلَت: تقديره هو،  امسترت اضمري حينئذ يكون فاعل قعدَ و، فلك أن جتعل زيدا فاعل قام، األمرانواجلواب: جيوز 

  تقديره هو. امسترت اضمري وحينئذ يكون فاعل قامَ أن جتعل زيدا فاعل قعَد،  لكوقاَم زيٌد وقعَد، 

  .ومها: زيد وعمرو،رضَب وأهاَن زيٌد عمًرا، فهنا عندنا عامالن: رضَب،وأهاَن، كٌل منهام يطلب فاعال ومفعوال به ومثل:

  مررُت والتقيُت بزيٍد، فكل منهام يطلب اجلار واملجرور ليتمم معناه. ومثل:

  غري مطلب الثاين كأن يطلب األول مرفوعا ويطلب الثاين منصوبا.كون مطلب العامل األول وقد ي

  ليكون فاعله. همثل: رضْبُت ورضبني زيٌد، فرضبُت يطلب زيدا ليكون مفعوله، ورضبني يطلب

 

  قاعدة باب التنازع

 

نعوض الثاين بضمري يف حالة الرفع والنصب واجلر، وإذا إذا أعملنا العامل األول وجب أن لقاعدة يف هذا الباب هي: ( وا

  ).أعملنا العامل الثاين وجب أن نعوض األول بضمري يف حالة الرفع فقط، وأما يف حالة النصب واجلر فيحذف الضمري 

  :إعامل األولأوال: 

   يف حالة الرفع: - أ

  فاعل قام، وأعطينا قعد ضمريا مسترتا يف حمل رفع فاعل. زيد -بحسب تقديرنا -قاَم وقعَد زيٌد، فهنا  -1

 الزيداِن، فهنا الزيداِن فاعل قام، وأعطينا قعد ضمري التثنية الفاعل فكأننا قلنا: قاَم الزيداِن وقعدا. اقاَم وقعد -2

 قلنا: قاَم الزيدوَن وقعدوا.، فهنا الزيدوَن فاعل قام، وأعطينا قعد ضمري اجلمع الفاعل، فكأننا ا الزيدونَ وقاَم وقعد -3

   يف حالة النصب: -ب

 وحفظتُُه الدرَس،فهنا الدرس مفعول قرأ، وأعطينا حفظ ضمري املفعول به، فكأننا قلنا: قرأُت الدرَس وحفظتُُه. قرأُت  -1

لدرسِني ، فالدرسني مفعول قرأ، وأعطينا حفظ ضمري املفعول به، فكأننا قلنا: قرأُت اقرأُت وحفظتهام الدرسنيِ  -2

  وحفظتُهام.

قرأُت وحفظتها الدروَس، فالدروَس مفعول قرأ، وأعطينا حفظ ضمري املفعول به، فكأننا قلنا: قرأُت الدروَس  -3

 وحفظتَُها.

  ر:يف حالة اجل  -ج
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أنسُت  فكأننا قلنا: ،أنسُت وفرحُت بالضيِف به، فهنا بالضيف متعلقان بأنس، وعوضنا فرح بالضمري املجرور-1

   بالضيِف وفرحُت به.

، فهنا بالضيفِني متعلقان بأنس، وعوضنا فرح بالضمري املجرور، فكأننا قلنا: أنسُت أنسُت وفرحُت بالضيفِني هبام -2

  بالضيفِني وفرحُت هبام. 

ف متعلقان بأنس، وعوضنا فرح بالضمري املجرور، فكأننا قلنا: أنسُت و، فهنا بالضيأنسُت وفرحُت بالضيوِف هبم -3

   . مِف وفرحُت هبوبالضي

  : إعامل الثاينثانيا: 

   :يف حالة الرفع - أ

   زيد فاعل قعَد، وأعطينا قاَم ضمريا مسترتا يف حمل رفع فاعل. -بحسب تقديرنا -قاَم وقعَد زيٌد، فهنا  -1

   قاما وقعَد الزيداِن، فهنا الزيدان فاعل قعد، وأعطينا قام ضمري التثنية الفاعل. -2

  ، وأعطينا قام ضمري اجلمع الفاعل.وقعَد الزيدوَن، فهنا الزيدوَن فاعل قعدقاموا  -3

   :يف حالة النصب  -ب

 قرأُت وحفظُت الدرَس، فهنا الدرَس مفعول حفَظ، ومل نعط قرأ الضمري املنصوب بل حذفناه من اللفظ. -1

 املنصوب بل حذفناه من اللفظ.قرأُت وحفظُت الدرسِني، فالدرسِني مفعول حفَظ، ومل نعط قرأ الضمري  -2

  ، فالدروَس مفعول حفَظ، ومل نعط قرأ الضمري املنصوب بل حذفناه من اللفظ.قرأُت وحفظُت الدروَس  -3

   :يف حالة اجلر -ج 

   أنسُت وفرحُت بالضيِف، فهنا بالضيف متعلقان بفرح، ومل نعط أنس الضمري املجرور بل حذفناه من اللفظ. -1

   الضيفِني، فهنا بالضيفِني متعلقان بفرح، ومل نعط أنس الضمري املجرور بل حذفناه من اللفظ.أنسُت وفرحُت ب -2

  أنسُت وفرحُت بالضيوِف، فهنا بالضيوِف متعلقان بفرح، ومل نعط أنس الضمري املجرور بل حذفناه من اللفظ. -3

  ين يعوض األول يف حالة الرفع فقط.فاتضح أنه عند إعامل األول يعوض الثاين بكل ما حيتاجه، وعند إعامل الثا
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  ) النص رشح( 

 

اُجُه، أِو تَ فيضمُر يف الثاين كلُّ ما َحيْ  -واختاره الكوفيونَ  -التنازِع: جيوُز يف نحِو: رضَبنِي ورضْبُت زيًدا، إعامُل األول  باُب 

  َء.َوَملْ َأْجُف األَِخالَّ  فيضمر يف األول مرفوُعُه فقط، نحُو: َجَفْوِين  -واختاره البرصيونَ  -الثاين 

   يٌل ِمَن املاِل، لفساِد املعنى.لِ ْب قَ لُ طْ اِين َوملْ أَ وليَس منُه: َكفَ 

.......................................................................................................................  

بعد أن فرغ من املبحث األول الذي له عالقة باملرفوعات أعني باب االشتغال، رشع يف املبحث الثاين وهو باب التنازع، 

أن املعمول املتنازع فيه بني العاملني قد يكون فاعال كام يف قاَم وقعَد زيٌد، كام قد يكون وعالقة هذا الباب باملرفوعات هي: 

جيوُز يف  ) خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هذا، ومل يعرفه املصنف وقد سبق بيانه ( التنازعِ  باُب  مع املرفوعات ( هغريه فذكر

) وهو يف املثال رضبني، وحينئذ  إعامُل األول) مما تسلط فيه عامالن عىل معمول واحد (  نحِو: رضَبنِي ورضْبُت زيًدا

) أي رجحوا إعامل العامل األول  واختاره الكوفيونَ  ( نقول: رضَبني ورضبتُُه زيٌد، فكأنك قلَت: رضبني زيٌد ورضْبتُهُ 

) أي جيب أن يؤتى مع الثاين بضمري فيضمُر يف الثاين األسبق، وإذا أعملت العامل األول (  هعىل إعامل العامل الثاين ألن

رفوع بأن يطلب فاعال أو نائب ) سواء أكان ما حيتاجه العامل الثاين هو امل اُجهُ تَ كلُّ ما َحيْ يعود عىل االسم املتنازع فيه ( 

فاعل، أو املنصوب بأن يطلب مفعوال به، أو املجرور بأن يطلب اسام جمرورا، مثل: قاَم وقعدا الرجالِن، فأضمر يف الثاين 

وهو قعد الضمري املرفوع وهو ألف التثنية، ومثل: أكرمُت واحرتمتُُه زيًدا، فأضمر يف الثاين وهو احرتم الضمري املنصوب 

يف  ) الثاينإعامل العامل (  ) أوِ اهلاء، ومثل: آمنُت واستعنُت باهللاِ بِه، فأضمر يف الثاين وهو استعان الضمري املجرور (  وهو

) ألنه األقرب للمعمول واأللصق به، وهذا اخلالف هو يف األرجح  اختاره البرصيونَ  ) هذا الوجه ( و(  االسم املتنازع فيه

) أي يذكر  معه  فيضمر يف األول مرفوُعُه فقطواملختار أما جواز كال الوجهني فمحل اتفاق بينهام، وإذا أعملت الثاين ( 

قاما وقعَد الرجالِن، وال تقل الضمري يف حالة الرفع بأن كان العامل حيتاج فاعال أو نائبه دون املنصوب واملجرور فتقول: 

ألن الضمري هنا منصوب فال يضمر، وال تقل يف:  ؛ال يصح إنهف ؛يف: أكرمُت واحرتمُت زيًدا، أكرمتُُه واحرتمُت زيدا

) هذا  ءَ نحُو: َجَفْوِين َوَملْ َأْجُف األَِخالَّ ألن الضمري هنا جمرور فال يضمر (  ؛آمنُت واستعنُت باهللاِ، آمنُت بِه واستعنُت باهللاِ

َء إِنَّنِي... ء  جزء من بيت شعر  لفظه: َجَفْوِين َوَملْ َأْجُف األَِخالَّ لَِغْريِ َمجِيٍل ِمْن َخِليِيلَ ُمْهِمُل، اجلفاء هو: ترك املودة، األخالَّ

هم: األصدقاء، مفرده خليل، واملعنى هو: ترَك أصدقائي موديت وهجروين، ومل أترك مودهتم فإنني مهمل وتارك لغري 

السيئة، والشاهد يف قوله: َجَفْوِين ن كل أخالقهم اخللق اجلميل من صديقي فهو ال يقابلهم بمثل ما قابلوه به، ويعرض ع

ء، حيث يطلب جفوين األخالء ليكون فاعله، ويطلبه أجف ليكون مفعوله، وهنا أعمل الثاين  بدليل وملْ أجُف األَخالَّ
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ملا تقدم من أن  بل جفاين اإلخالءُ  ال يقال جفوين اإلخالءُ  هفإن ،ذكر ضمري الفاعل الواو مع الفعل األولو نصب األخالء

  فافهم. اإلخالءُ  لقال: جفاين ومل أجُف  ولاعل ال يلحقه ضمري تثنية أو مجع، ولو أعمل الشاعر األالف

) ألن  يٌل ِمَن املالِ لِ ْب قَ لُ طْ اِين َوملْ أَ َكفَ ) أي من التنازع، قول امرئ القيس: َوَلْو أَنَّ َما أَْسَعى ِألَْدَنى َمِعيَشٍة.. (  وليَس منهُ ( 

إليه ما يقتيض فساد املعنى  هاممن رشط التنازع هو توجه العاملني إىل معمول واحد مع صحة املعنى، أما إذا كان يف توجهِ 

ولكي يتضح املراد من البيت نقول: لو: حرف رشط غري جازم يدل عىل امتناع المتناع مثل:  فال يكون حينئذ من التنازِع،

ام منتف ألن املجيء منتف، ما أسعى: ما هذه مصدرية تنسبك مع ما بعدها بمصدر والتقدير: لو جاَء زيٌد أكرمتُه، فاإلكر

للمجد واملعايل، كفاين: جواب ألدنى معيشة: أي عيشة كفاف ليس فيها طلب  ، وخرب َأنَّ حمذوف تقديره حاصل،َسْعِيي

وف تقديره امللك كام يدل عليه كالمه، قليٌل: مفعوله حمذوومل أطلب: هو معطوف عىل كفاين وفاعله مسترت تقديره أنا  لو،

فهو يريد أن  ،قليل من املال ومل أطلب امللَك  -حينئذ -سعيي ألدنى معيشٍة حاصٌل كفاين فاعل كفاين، واملعنى هو: لو أنَّ 

توّجه  قومٌ  د ظنَّ للملك واملجد، فإذا علم هذا فهنا ق ىإنه مل يسع للمعيشة القليلة كي يكفيه القليل من املال وال يسع :يقول

فيكون من  ،كفاين يطلبه فاعال له وأطلب يطلبه مفعوال لهفعاملني ومها: كفاين، وأطلب، إىل معمول واحد، وهو قليل، 

باب التنازع وقد أعمل العامل األول وهو كفاين بدليل رفع قليل، هذا ما قد ظن وليس بصحيح؛ ألن املعنى يفسد لو 

من  سيكون: لو أن سعيي ألدنى معيشة حاصل كفاين قليل من املال ومل أطلب قليالإنَّ املعنى إىل قليل فني توجه الفعل

، فثبت أن ما هنا ليس من باب التنازع من املال وقد نفاه من قبل إنه يطلب قليالاملال، وهذا تناقض ظاهر فكيف يقول 

لفساِد ري هذا يفسد املعنى وهلذا قال: ( غ، وبومل أطلب امللك :ه إىل مفعول به حمذوف تقديرهب متوّج لوأن الفعل أط

أنه لو توجه العاملني كفاين ومل أجف إىل قليل لزم  هي: عند توجه العاملني كفاين ومل أجف إىل قليل، واخلالصة )املعنى

  اجتامع النقيضني وهو باطل.
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  السادس والثالثونالدرس 

 

  املفعول به -منصوبات األسامء

 

  .زيٌد الطعامَ  . مثل: أكَل : ما وقع عليه فعل الفاعلهواملفعول به 

ُل واملراد بوقوع فعل الفاعل عىل املفعول به هو:    .بدون املفعول به الفعل ارتباُطُه به بحيث ال ُيتعقَّ

  .فمثال يف قولنا: أكَل زيٌد الطعاَم، ال يتعقل األكل وال يتصور من غري وجود يشء وقع عليه األكل وهو الطعامَ 

  ويف قولنا: رضَب زيٌد عمًرا، ال يتعقل الرضب من غري وجود ذات وقع عليها الرضب.

نَّ تعريف املفعول به السابق ال يشمل نحو قولنا: ما رضْبُت زيًدا، فإن زيدا مفعول به أَ وإنام فرسِّ بذلك دفعا إلشكال هو: 

  وقوعه فام هو جوابكم ؟ قد نفيمع أنه مل يقع عليه فعل الفاعل ألنه 

اجلواب: ليس مرادنا بالوقوع هو الوقوع الفعيل يف العامل اخلارجي بل نقصد به هو توقف تعقل حصول الفعل عىل حمل 

  يقع عليه.

  ثالثة أنواع:إىل املفعول به ثم إن الفعل املتعدي 

  كام تقدم يف األمثلة. نوع ينصب مفعوال به واحدا -1

 :أصلهام املبتدأ واخلرب نحوال يكون  تارةيكون أصلهام املبتدأ واخلرب وهو ظنَّ وأخواهتا، و تارة، ونوع ينصب مفعولني -2

  أعطى زيٌد الفقَري درًمها.   

  ، نحو: أخربُت زيًدا القمَر طالًعا.نوع ينصب ثالثة مفاعيل -3

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى                                       

  132 

  املنادى

 

النداء يا واملنادى زيد، ولكن حرف النداء هنا قد ناب إذا قلنا: يا زيُد، فهذا كالم مفيد وقد تركب يف ظاهره من حرف 

  مناب أَْدُعو، فحينئذ يكون زيد مفعوال به لفعل حمذوف، والتقدير َأْدُعو زيًدا، ولذا بحث املنادى يف ضمن املفعول به.

  . املطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعوواملنادى هو: 

  .َيا إِْبَراِهيُم أَْعِرْض َعْن َهَذا ) قوله تعاىل: (نحو أن يقبل عليك بوجهه،  وقولنا: ( املطلوب إقباله ) أي الذي تطلب منه

  واملنادى قسامن: قسم منه معرب يظهر فيه النصب، وقسم منه مبني يف حمل نصب.

  ثالثة أنواع هي:وهو  املنادى املعربأوال: 

، نحو: يا عبَد اهللاِ، فيا: حرف نداء مبني عىل السكون، عبَد: منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف املضاف -1

  آخره، وهو مضاف، واهللاِ: لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره.  

ا جبًال احذْر، فيا: حرف نداء، طالعا: منادى نحو: يا طالعً ، ما اتصل به يشء من متام معناهوهو:  الشبيه باملضاف -2

  .جبًال: مفعول به منصوب السم الفاعل ،وفيه ضمري مسترت هو فاعله ألنه اسم فاعلمنصوب بالفتحة، 

، كقول األعمى: يا رجًال خْذ بيدي، فيا: حرف نداء، رجًال: منادى منصوب بالفتحة، وخذ: النكرة غري املقصودة -3

  ، وبيدي: الباء حرف جر، يد: اسم جمرور وهو مضاف والياء ضمري يف حمل جر مضاف إليه.فعل أمر وفاعله مسترت

  ألن األعمى ال يوجه خطابه إىل رجل معني وإنام يوجه خطابه إىل أي رجل. ؛فرجال: نكرة غري مقصودة

  ثانيا: املنادى املبني وهو نوعان مها:

السم املفرد ، فيشمل امضافا وال شبيها باملضاف وال نكرة غري مقصودةما ليس ، واملراد باملفرد هنا: املفرد العلم -1

  يا زيُد ويا زيداِن ويا زيدوَن.واملثنى واجلمع، نحو: 

مبني عىل الضم يف حمل نصب، وإنام بني عىل الضم ألنه اسم منادى ، فقولَك: يا زيُد: ُيرفُع به لو كاَن معرًباما وبناؤه عىل 

مبني عىل األلف يف حمل نصب، وإنام بني عىل األلف ألنه مثنى وهو يرفع منادى يا زيداِن: مفرد وهو يرفع بالضمة، و

  مبني عىل الواو يف حمل نصب، وإنام بنيته عىل الواو ألنه مجع مذكر سامل وهو يرفع بالواو.منادى باأللف، ويا زيدوَن: 

  رجُل.، وهي املعينة كقولك تنادي رجال معينا: يا النكرة املقصودة -2

  و يا رجُل ويا رجالِن، ويا رجاُل، ويا عاملوَن.لو كان معربا، نح به وهو أيضا يبنى عىل ما يرفع
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  املنادى املضاف إىل ياء املتكلم

 

  هو منصوب بفتحة مقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم، والياء مضاف إليه، مثل: يا صديِقي.وهو معرٌب ألنه مضاف، 

  وجيوز فيه ست لغات هي:

  ، مثل: يا صديِقي، ويا ُغالِمي.إثبات الياء ساكنة -1

  ، مثل: يا صديِقَي، ويا ُغالِمَي.إثبات الياء مفتوحة -2

  ، لتحركها وانفتاح ما قبلها.املفتوحة فتحة فتقلب الياء ألفا الياءقلب الكرسة التي قبل  -3

حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا بحسب القاعدة  مثل: يا صِديقا ويا ُغالما، وأصله يا صِديَقَي ويا ُغالَمَي، فلام 

: ضمري مبني عىل السكون يف إىل ألفا: منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف، والياء املنقلبة الرصفية، فصديقَ 

  حمل جر مضاف إليه.

: منادى منصوب بالفتحة املقدرة، صديِق ، مثل: يا صديِق، ويا ُغالِم، فالساكنة وإبقاء الكرسة دليال عليهاحذف الياء  -4

  للتخفيف: ضمري مبني يف حمل جر مضاف إليه. والياء املحذوفة

  ، مثل: يا صديَق، ويا غالَم.وإبقاء الفتحة دليال عليها األلفحذف ثم  -كام تقدم - قلب الياء ألفا  -5

فصديُق: منادى منصوب بالفتحة املقدرة، والياء املحذوفة  ، مثل: يا صديُق، ويا غالُم،حذف الياء مع ضم املنادى -6

  للتخفيف: ضمري مبني يف حمل جر مضاف إليه.

وأضعفها  ، ثم اخلامسة، الثانية ثم الثالثةووهذه اللغات الست متفاوتة يف القوة والضعف فأفصحها هي الرابعة ثم األوىل 

  .السادسةهي 

  

  ييا أيب ويا أمّ 

 

ا ومها مضافان إىل ياء املتكلم جاَز فيهام    وهي: ولغات أربع أخرالست املذكورة  ،لغاٍت عرش املنادى إذا كان أًبا أو أم�

ي.إثبات الياء ساكنة -1   ، تقول: يا َأِيب، ويا ُأمِّ

َي.إثبات الياء مفتوحة -2 ، ويا ُأمِّ   ، تقول: يا أَِيبَ

ا.املفتوحة فتحة فتقلب الياء ألفا الياءقلب الكرسة التي قبل  -3   ، لتحركها وانفتاح ما قبلها، تقول: يا َأَبا، ويا ُأمَّ

.، وإبقاء الكرسة دليال عليها حذف الياء الساكنة -4    نقول: يا أَِب، ويا ُأمِّ

. ،وإبقاء الفتحة دليال عليها األلف حذفثم  -كام تقدم - قلب الياء ألفا  -5   تقول: يا َأَب، ويا أُمَّ

.حذف الياء مع ضم املنادى -6   ، تقول: يا َأُب، ويا ُأمُّ

ِت.إبدال الياء تاء مكسورة -7   ، تقول: يا َأَبِت، ويا ُأمَّ

َت.إبدال الياء تاء مفتوحة -8   ، تقول: يا أَبَت، ويا ُأمَّ
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تَا.إبدال الياء تاء مع األلف -9   ، تقول: يا أََبتَا، ويا ُأمَّ

تِي.إبدال الياء تاء مع الياء - 10   ، تقول: يا أََبتِي، ويا ُأمَّ

  األخريتان قبيحتان، واألخرية أقبح من التي قبلها، وينبغي أن ال جتوز إال يف رضورة الشعر.اللغتان و

  

  املنادى املضاف إىل مضاف إىل ياء املتكلم

 

  يا صديَق أخي، مل جيْز فيه إال إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة.إذا كان املنادى مضافا إىل اسم مضاف إىل ياء املتكلم مثل:  

  تقول: يا صديَق أِخي، ويا صديَق أِخَي.

  إال إذا كان ابن أّم أو ابن عم فيجوز فيهام أربع لغات هي:

.حذف الياء مع فتح امليم -1 ، ويا اْبَن َعمَّ   ، فتقول: يا اْبَن أُمَّ

. ، فتقول: ياحذف الياء مع كرس امليم -2 ، ويا اْبَن َعمِّ   اْبَن ُأمِّ

ي.إثبات الياء ساكنة -3 ي، ويا اْبَن َعمِّ   ، فتقول: يا اْبَن ُأمِّ

.قلب الياء ألفا  -4 ا، ويا اْبَن َعامَّ   ، فتقول: يا اْبَن ُأمَّ

  واللغتان األخريتان قليلتان يف االستعامل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى
135 

  ) رشح النص( 

 

  مخسٌة: املفعوُل بِه، وهَو ما وقَع عليِه فعُل الفاعِل كـ رضْبُت زيًدا.باٌب: املفعوُل منصوٌب وهَو 

ام ُينَْصُب مضاًفا، كـ يا عبَد اهللاِ، أو شبيًها باملضاِف، كـ يا حَسنًا وْجُهُه، ويا طالًعا جبًَال، ويا رف يًقا بالعباِد، ومنُه املنادى، وإنَّ

  خْذ بيِدي.األعمى: يا رجًال  أو نكرًة غَري مقصودٍة، كقولِ 

.بنى عىل ما ُيرفُع بِه، كـ يا زيُد، ويا زيداِن، ويا زيدوَن، ويا رجُل ملعَ واملفرُد املعرفُة يُ  ٍ   نيَّ

، بفتٍح  فصٌل: وتقوُل: يا غالمُ  ، ويا اْبَن َعمِّ ِت، ويا اْبَن ُأمِّ   وكٍرس. بالثالِث، وبالياء فتًحا وإسكاًنا وباأللِف، ويا أْبِت ويا ُأمَّ

  َلِني قبيٌح، ولآلَخَرْيِن ضعيٌف.األلِف أِو الياِء لألَوَّ وإحلاُق 

.......................................................................................................................  

املفعوُل منصوٌب وهَو تدأ حمذوف ( خرب ملبهو )  باٌب بعد أن فرغ من مرفوعات األسامء رشع يتكلم يف منصوباهتا فقال: ( 

املفعوُل بِه، وهَو ما ) املفعول به، واملفعول املطلق، واملفعول فيه، واملفعول له، واملفعول معه، وبدأ األول فقال: (  مخسةٌ 

) أي من املفعول به  ومنهُ (  عليه لوقوع فعل الفاعل وهو الرضب به ) فزيدا مفعول وقَع عليِه فعُل الفاعِل كـ رضْبُت زيًدا

وتكون يا نحو يا زيُد، واهلمزة  :يهحروف النداء مناب أدعو، و بوهو املطلوب إقباله بواسطة حرف نا ) املنادى (

ا زيُد، وَهيَا وهي للبعيد أيضا ا وهي للبعيد نحو أيَ للمنادى القريب نحو أزيُد، وأي وهي للقريب أيضا نحو أَْي زيُد، وَأيَ 

املنادى إذا  ) وإنَّام ُينَْصُب فقال: (  احلكم اإلعرايب للمنادى، ثم بّني يت نحو َوا زيدُ مو َوا يف الندبة كعند رثاء  ،نحو َهيَا زيدُ 

وهو ما اتصل به يشء من متام معناه، سواء أكان ذلك اليشء مرفوعا  ) كـ يا عبَد اهللاِ، أو شبيًها باملضاِف  مضاًفا كان (

أو جمرورا بحرف، واجلار واملجرور )  ويا طالًعا جبًَال (  كـ يا ضارًبا زيًدا) أو منصوبا به  وْجُههُ كـ يا حَسنًا  باملنادى (

أو نكرًة غَري مقصودٍة،  ) فبالعباِد جار وجمرور متعلقان برفيق ( ويا رفيًقا بالعبادِ  ( كـ يا خًريا من زيدٍ متعلقان باملنادى 

، ومثله قول الغريق: يا رجًال َأنقذين، فهذه الثالثة أعني ليس املقصود رجال بعينه) إْذ  كقول األعمى: يا رجًال خْذ بيِدي

)  واملفرُد املعرفةُ  ( :املضاف والشبيه به والنكرة املقصودة منصوبة لفظا، ثم بني النوع الذي يكون مبنيا يف حمل نصب بقوله

مل املفرد واملثنى واجلمع، واملقصود باملعرفة هو ما فيش ،يقصد باملفرد: ما ليس مثنى وال جمموعا وال نكرة غري مقصودة

حرف عليه مثل: يا زيُد، فإن العلم معرفة قبل أن يدخل  عليه أريد به معني، فيشمل ما كان معرفة قبل دخول حرف النداء

كان عليه  ختاطب رجال معينا، فإنه قبل دخول حرف النداء ،النداء، وما كان معرفة بعد دخول حرف النداء نحو يا رجُل 

  ؟كام فعل غريه من العلامء مل يذكرها يف املعارف من قبل ثم هاهنا إشكال وهو: إذا كانت النكرة املقصودة معرفة فلمَ ، نكرة

   لعله إنام تركه هناك لبيانه له هنا. واجلواب:

) وهذه معارف قبل دخول يا النداء عليها، األول منها  كـ يا زيُد، ويا زيداِن، ويا زيدونَ  ) لو مل يناَد ( بنى عىل ما ُيرفُع بهِ يُ ( 

ٍ ويا رجُل ملعَ  مبني عىل الضم، والثاين عىل األلف، والثالث عىل الواو ( ) وهو معرفة بعد النداء ويسمى بالنكرة  نيَّ

  املقصودة وهو مبني عىل الضم يف حمل نصب.
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) بـ  وتقوُل يا غالمُ م، واملضاف إىل مضاف إىل ياء املتكلم ( ) يف الكالم عىل املنادى املضاف إىل ياء املتكل فصٌل هذا ( 

) يا غالِمي  وإسكاًنا ) يا غالِمَي ( وبالياء فتًحا ) أي يا غالَم، يا غالِم، يا غالُم، بدون الياء ( الثالِث  ( احلركات

ِت يا  زيادة عىل اللغات الست ( ) تقول يف يا أيب ويا أمي و يا غالَما ( )وباأللِف ( مع كرس ) بحذف الياء منهام  أْبِت ويا ُأمَّ

َت (التاء ام إذا نودي املضاف إىل املضاف إىل ياء املتكلم ) تقول في و ، أو بحذف الياء مع فتح التاء فتقول: يا أبَت ويا أمَّ

، ويا اْبَن َعمِّ وكان لفظ أم أو عم (   ، ويا اْبنَ  أُمَّ ويا اْبَن ُأمِّ  ) فتقول: يا اْبنَ  وكٍرس  بفتٍح  ويا ابنَة ُأمِّ ويا ابنَة عمِّ ()  يا اْبَن ُأمِّ

، وقوله: بفتح وكرس، هو قيد لقوله: يا أبت ويا أمت أيضا    .عمَّ ويا اْبَن عمِّ

تَا، ) فال تقل: يا أَبتا  قبيٌح ) ومها يا أبت ويا أّمت (  َلنيِ وإحلاُق األلِف أِو الياِء لألَوَّ (  تِيويا  أو يا أبتِيويا ُأمَّ إحلاق )  و(  ُأمَّ

ا بأن قلَت )  ضعيٌف  اْبَن عمِّ (و) ومها اْبَن ُأمِّ  لآلَخَرْينِ  ( األلف أو الياء ، : يا اْبَن ُأمَّ ي ويا اْبَن َعامَّ يوأو يا اْبَن ُأمِّ   .يا اْبَن َعمِّ

العرب فمن تكلم هبا فهو غري خمطئ ضعيفة قليلة االستعامل عند لغة القبيحة هو: أن اللغة الالبني اللغة الضعيفة ووالفرق 

مع قلتها وخمالفتها للفصيح ال جيوز التكلم هبا إال يف وأما اللغة القبيحة فهي  ،ولكنه قد خالف الفصيح اجليد من الكالم

ض عنه، فحينام يقال: يا أبِت  لعوضهو أن العرب ال جتمع بني اهنا رضورات الشعر، وسبب قبحها   التاء هذه هي ،واملعوَّ

ض عنه، فام الداعي إىل اجلمع  عوضعن الياء املحذوفة ألن األصل يا أيب، فالتاء  ء التأنيث جيء هبا عوضاتا والياء معوَّ

  !. يا أبتي مثل بينهام يف

  يا يوسُف. ) أي ُيوُسُف أَْعِرْض َعْن هذا تعاىل: (يف التقدير كقوله علم أن أداة النداء قد حتذف من اللفظ مع بقائها افائدة: 
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  السابع والثالثونالدرس 

 

  توابع املنادى

 

وهي النعت والعطف والتوكيد  -وجاء بعده أحد التوابع -علم والنكرة املقصودةوهو املفرد ال -إذا كان املنادى مبنيا 

  تفصيل هو: ذلك التابعفل -والبدل

  .جاز فيه الرفع والنصب ،أو عطف َنَسٍق مقرتنا بأل ،أو عطف بيان ،أو توكيدا ،إذا كان تابع املنادى املبني نعتاأوال: 

  مراعاة للفظ املنادى، ونصبه مراعاة ملحل املنادى. ظريفمثال النعِت: يا زيُد الظريُف، أو يا زيُد الظريَف، فرفع ال

  يا متيُم أمجعوَن أو أمجعَني. ومثال التوكيد:

  ًزا.ٌز أو ُكْر ُكرْ : يا سعيُد ومثال عطف البيان

حاَك.ومثال  حاُك أو والضَّ   عطف النسق املقرتن بأل: يا بكُر والضَّ

  وهذا برشط أن تكون تلك التوابع مفردة أي غري مضافة، أو مضافة مقرتنة بأل.

  الوجِه، أو احلسَن الوجِه. : يا زيُد احلسنُ التابع املضاف املقرتن بأل مثال

  حل.عىل امل افإن كانت مضافة ولكنها غري مقرتنة بأل تعني نصبه

  ، ويا زيُد أبا عبِد اهللاِ، ويا زيُد وأبا عبِد اهللاِ.مثل: يا زيُد صاحَب عمٍرو، ويا متيُم كلَّكمْ 

فيبنى إذا كان مفردا  حكم املنادى املستقلفيعطى غري مقرتن بأل، إذا كان تابع املنادى املبني بدال أو عطف نسق ثانيا: 

  وينصب إذا كان غري مفرد.

يا زيُد بالبناء عىل الضم  قلَت:لألنه لو كان هو املنادى  ؛بدل من رجل مبني عىل الضم :فزيد زيُد،يا رجُل : البدل لامث

  .امفرد علامكونه ل

  .امضاف كونه: يا أبا عبِد اهللاِ بالنصب لقلَت لألنه لو كان هو املنادى  ؛بدل من زيد منصوب :ومثل: يا زيُد أبا عبِد اهللاِ، فأبا

  ِمن أل: يا زيُد وعمُرو، فعمرو معطوف عىل زيد مبني عىل الضم ألنه علم مفرد.ومثال عطف النسق املجرد 

  ومثل: يا زيُد وأبا عبِد اهللاِ، فأبا معطوف عىل زيد منصوب باأللف ألنه مضاف.

  .إذا كان التابع نعتا لـ ( َأّي ) تعني رفعه مراعاة للفظ املنادىثالثا: 

ا الناُس  ني بم حرف للتنبيه، فيا: حرف نداء مبني عىل السكون، أّي: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، وها: مثل: يا أهيُّ

  والناُس: نعت مرفوع بالضمة. ،عىل السكون

ا املؤمنوَن، ويا أيَّ  ا الرجُل، ويا أهيُّ   ها املسلامُت.تُ ها املسلمُة، ويا أيَّ تُ ومثل: يا أهيُّ
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  تكرار لفظ املنادى

 

  .لفظ املنادى املفرد وكان الثاين مضافا جاز يف األول البناء عىل الضم، والنصبإذا تكرر 

  يا زيد زيَد اخلِري، فيجوز ضم لفظ زيد األول باعتبار أنه منادى مفرد، ويكون لفظ زيد الثاين بدال أو عطَف بيان.مثل: 

  .التقدير: يا زيَد اخلِري زيَد اخلريِ نصبه عىل اعتبار أنه مضاف إىل مضاف إليه حمذوف دل عليه ما بعده، و وجيوز

  

  الرتخيم

 

  ى ختفيفا.حذف حرف أو أكثر من آخر املنادهو: 

  ، وتقول يف يا طلَحُة: يا طلَح، وهو أمر جائز وليس بواجب يرتكب ألجل ختفيف النطق.فتقول يف يا حارُث: يا حارِ 

  واملنادى الذي يراد ترخيمه قسامن:

  مثل: حارث.، جمرد من تاء التأنيثاألول: 

  ، مثل: طلحة.مقرتن بتاء التأنيثوالثاين: 

  فام كان من القسم األول يشرتط جلواز ترخيمه ثالثة رشوط هي:

  .العلمية -1

  .البناء عىل الضم -2

  .الزيادة عىل ثالثة أحرف -3

فال جيوز ترخيم إنسان ألنه ليس بعلم، فال تقل: يا إنسا، وال جيوز ترخيم عبد اهللا ألنه وإن كان علام إال أنه ليس مبنيا عىل 

  ألن أحرفه مل تزد عىل ثالثة. زيدالضم، وال جيوز ترخيم 

   أو نكرة مقصودة.رشط واحد وهو أن يكون معينا أي سواء كان علاموما كان من القسم الثاين يشرتط جلواز ترخيمه 

    مثل: يا فاطَم، يف نداء فاطمة، ويا ثَُب يف نداء ُثبَة وهي اجلامعة من الناس.

  .كلمة ، أوحرفني، أو حرفا واحداإما أن يكون: واملحذوف من آخر املنادى عند ترخيمه 

  فحذف حرف واحد من آخر املنادى هو األعم األغلب وقد تقدمت له أمثلة.

  رشوط هي: أربعةوحذف احلرفني األخريين من املنادى جيوز إذا توفرت فيه 

  .أحرف فصاعدا مخسةأن يكون عىل  -1

  .ما قبل اآلخر معتالأن يكون  -2

  .ما قبل اآلخر ساكناأن يكون  -3

  .أن يكون ما قبل اآلخر زائدا -4
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فهي عىل مخسة أحرف واحلرف الرابع منها ، ( اسم شخص ) مثال ما توفرت فيه الرشوط: سلامن، ومنصور، ومسكني

ألن سلامن أصله من سلم، فاأللف فيه زائدة، ومنصوًرا  أي ليس من األحرف األصول للكلمة حرف علة ساكن زائد،

  ، فتقول يف ترخيمها: يا سلَم، ويا منُص، ويا مسِك.من نرص فالواو فيه زائدة، ومسكينا من َسَكَن فالياء فيه زائدة

  حتذف منه حرفا واحدا فقط ألن ما توفرت فيه هذه الرشوط ال جيوز ترخيمه إال بحذف حرفني. وال جيوز أن

  فقط. رف واحدذف حفأنت لك اخليار أن تنادي سلامن بال ترخيم ولكن متى أردت ترخيمه مل جيز بح

َمْوَت، وَمْعِدي َكِرَب، فإ ذا رمخت من اسمه كذلك قلت: وأما حذف كلمة من املنادى فيكون يف املركب املزجي مثل َحْرضَ

  ويا َمْعِدي بحذف اجلزء الثاين. ،يا َحْرضَ 

  واالسم املرخم  فيه لغتان:

  .قطع النظر عن املحذوف فتبني الكلمة عىل الضمإحدامها: 

  تقول: يف ترخيم جعفر: يا جعُف، يا : حرف نداء: جعُف: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب.

  .ما كان عليهإبقاء احلرف عىل ثانيهام: 

ر: يا جعَف، ألن الفاء مفتوحة من قبل: فجعَف: منادى مبني عىل ضم احلرف املحذوف للرتخيم فتقول: يف ترخيم جعفَ 

  يف حمل نصب.
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 ) رشح النص( 

 

  املقروِن بأْل عىل لفظِِه وحملِِه.ضيَف مقروًنا بأْل ِمن نعِت املبنيِّ وتأكيِدِه وبيانِِه ونَسِقِه أُ  وأَ فصٌل: وجيري ما ُأْفِرَد 

  ِقلِّ مطلًقا.ُد كاملنادى املستَ ونعُت َأيٍّ عىل لفظِِه، والبدُل والنََسُق املجرَّ 

  .ولَك يف نحِو: يا زيُد زيَد اليَْعَمالِت فتُحها أو ضمُّ األولِ 

ِه ختفيًفا، فذو التاِء ، وهَو حذُف آخِرِه : وجيوُز ترخيُم املنادى املعرفةِ فصٌل  مطلًقا كـ يا طلَح ويا ُثَب، وغُريُه برشِط َضمِّ

  وَعَلِميَّتِِه، وُجماوزتِِه ثالثُة أحرٍف كـ يا جعُف ضام� وفتًحا.

  حرفاِن، وِمن نحو: َمْعِدي َكِرَب الكلمُة الثانيُة. امَن ومنصوٍر ومسكنيٍ وُحيذُف ِمن نحِو: سل

................................................  .......................................................................   

و أ ( زيُد الكريمُ ) أي عن اإلضافة بأن مل يكن مضافا مثل: يا  وجيري ما ُأْفِردَ  أحكام توابع املنادى (بيان ) يف  فصٌل هذا ( 

) وهو العلم  املبنيِّ  ) املنادى ( ِمن نعِت (  الكريُم األب) مثل: يا زيُد  مقروًنا بأْل  حالة كون الذي أضيَف ()  ضيَف أُ 

مثل: يا زيُد  ) املقروِن بأْل ) إذا كاَن من (  نَسِقهِ ) عطف (  و بيانِهِ  عطف ()  و ( املعنوي)  وتأكيِدهِ  (والنكرة املقصودة 

 فينصب املحلتراعي أو فريفع  املبني املنادىلفظ بقوله وجيري، أي لك أن تراعي  ن) متعلقا عىل لفظِِه وحمِلهِ  والشاعُر (

يا زيُد ، فتقول فيام أفرد عن اإلضافة: فيام أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت املبني وتأكيده وعطف بيانه وعطف نسقه

وتقول ، ُر أو الشاعرَ بالنصب، ويا متيُم أمجعوَن أو أمجعَني، ويا سعيُد ُكرٌز أو كرًزا، ويا زيُد والشاعالكريَم بالرفع أو الكريُم 

أو الكريَم  ويف عطف النسق: يا زيُد والكريُم األِب  : يا زيُد الكريُم األِب أو الكريَم األِب،وقرن بأل من النعت فيام أضيف

ستة وخالصة ما سبق هو أنه جيوز رفع تابع املنادى ونصبه يف  ،بأل نيمقرون نيمضافالتوكيد وعطف البيان وال يقع ، األِب 

الرابع: عطف البيان املفرد،  املفرد، الثاين: النعت املضاف املقرتن بأل، الثالث: التوكيد املفرد،ول: النعت األ صور

     املقرتن بأل.املضاف املقرتن بأل ، السادس: عطف النسق املفرد  قاخلامس: عطف النس

ا اإلنسانُ  نعُت أَيٍّ عىل لفظِهِ ) جيري (  و(  ) من أل   والنََسُق املجردُ  بدُل لاو(  هوال يصح نصب بالرفع ) فقط نحو: يا أهيُّ

 ويا عبد اهللاِ كرزُ  يا سعيُد كرزُ ) فيبنيان عىل ما يرفع به حيث يبنى املنادى وينصبان حيث ينصب، مثل:  كاملنادى املستِقلِّ (

ألن كرزا علم مفرد فيبنى ولو كان متبوعه أعني عبد اهللا منصوبا، ومثل يا زيُد وبكُر، ويا عبَد اهللاِ وزيُد، وهلذا قال: 

  أي سواء كان املتبوع مبنيا أو معربا ألن التابع يعترب كاملنادى املستقل. )مطلًقا(

) أي إذا تكرر املنادى املفرد، وكان اللفظ الثاين املكرر مضافا  األولولَك يف نحِو: يا زيُد زيَد اليَْعَمالِت فتُحها أو ضمُّ  (

جاز نصب األول وبناؤه عىل الضم نحو يا زيُد زيَد اخلِري، أو يا َزيَد زيَد اخلِري، فالنصب عىل اعتبار أن املنادى األول 

  ىل الضم عىل األصل ألنه مفرد علم.مضاف إىل حمذوف يامثل املذكور واألصل: يا زيَد اخلِري زيَد اخلِري، والبناء ع

بَِّل... تطاوَل الليُل عليَك فانِزِل، : وقوله يا زيُد زيَد اليَْعَمالِت هو جزء من بيت شعر هو: يا زيُد زيَد اليَْعَمالِت الذُّ

بَّل: مجع ذابل أي ضامرة د إىل اليعمالت وأضاف زي ،السفر من طولنحيفة  واليَْعَمالت هي: الناقة القوية عىل العمل، الذُّ
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تكرر لفظ املنادى وأضيف ، والشاهد هو يا زيد زيَد اليعمالت، حيث انزل: أي انزل من ناقتك للراحة حلسن قيامه عليها،

  عىل أنه مفرد علم. وبناؤه عىل الضم عىل انه منادى مضاف، وجيوز ثاين اللفظني فيجوز نصب زيد األول

 ) وهوَ  ) نحو: يا حاِر يف نداء يا حارث ( فصٌل: وجيوُز ترخيُم املنادى املعرفةِ ( ثم انتقل لبيان حكم ترخيم املنادى فقال: 

فذو التاِء مطلًقا كـ يا طلَح ويا  (أي لتخفيف النطق وتسهيله  ) ختفيًفا (املعرفة  ) أي آخر املنادى حذُف آخِرهِ  أي الرتخيم (

سواء أكان علام أم ال وسواء أكان ثالثيا أم ال، فتقول يف ترخيم ) أي يرخم املنادى املختوم بالتاء بحذف آخره مطلقا  ُثَب 

  يا ُثَب. ناسطلحة يا طلَح، ويف ترخيم ُثبَة أي اجلامعة من ال

ِه وعَ  ) أي غري ذي التاء يرخم ( وغُريهُ (  علام و) أي أن يكون مبنيا عىل الضم  أحرٍف  َلِميَّتِِه، وُجماوزتِِه ثالثةَ برشِط َضمِّ

) واألصل يا جعفُر، وجعفر علم مبني عىل الضم رباعي فلام توفرت فيه  كـ يا جعُف (  فأكثر أحرفه عىل أربعة كونتو

َم، فال يرخم نحو يا عبَد اهللاِ لعدم الضم، وال نحو يا  طالُب ملعني فإنه وإن كان معرفة إال أنه ليس بعلم، وال الرشوط ُرخِّ

) بني فيه طريقة ضبط املنادى بعد ترخيمه فيجوز ضمه  ضام� وفتًحا وقوله ( ،مل يتجاوز ثالثة أحرفنحو: يا زيد ألنه 

فتقول يف ترخيم جعفر يا جعُف فيكون منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، وجيوز إبقاؤه عىل ما كان عليه قبل الرتخيم 

فيكون منادى مبني عىل ضم الراء املحذوف ر يا منِْذ، ذِ فتقول يا جعَف، ألن الفاء مفتوحة يف األصل، وتقول يف ترخيم منْ

  للرتخيم.

) مما كان علام مخاسيا وكان ما قبل آخره معتال ساكنا زائدا، فتقول يف  حرفانِ  امَن ومنصوٍر ومسكنيٍ وُحيذُف ِمن نحِو: سل( 

يد ألنه عىل أربعة سع، فال حيذف حرفان من نحو ترخيمها: يا سلمَ ُ، ويا منُص، ومسِك ُ بالضم أو بإبقاء احلركة األصلية

ر علام و، وال من نحو سفرجل علام عىل شخص ألنه ما قبل آخره فقط أحرف هو اجليم ليس بحرف علة، وال من نحو ُمنَوَّ

منقلبة عن فيه فإن األلف ألهنا ليست بزائدة، ، وال من  نحو خمتار علام لشخص، ساكناليس لشخص ألنه ما قبل آخره 

، وما مل تتوفر ألنه مأخوذ من اخلري حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، والياء فيه حرف أصيل الياء واألصل ُخمْتََري فلام

   فيه هذه الرشوط حيذف منه حرف واحد فقط.

  ) أي مما كان مركبا مزجيا فتقول فيه: يا َمْعِدي. ِمن نحو: َمْعِدي َكِرَب الكلمُة الثانيةُ  ) حيذف ( و (

ما إذا كان جامدا فيعربه بدال نحو يا أهيا  ، وبعضهم يفرق بنينعتا دائامب االسم الواقع بعد أهيا فائدة: بعض النحاة يعر

    .نحو يا أهيا الكاتُب  اإلنساُن، وبني ما إذا كان مشتقا فيعربه نعتا
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  ثامن والثالثونالدرس ال 

 

  االستغاثة

 

  .شدة أو يعني عىل دفع مشقة كل اسم نودي ليخلص منمن أقسام املنادى املستغاث به وهو: 

  .مثل قول الغريق: يا َللنَّاِس لِلغريِق، واملعنى أدعو الناَس ألجل الغريِق أي إلنقاذه

فلكي يتحقق أسلوب االستغاثة ال بد من أداة النداء يا وال يستعمل هلا غريها وتكون مذكورة دائام، واملستغاث به ويكون 

  واملستغاث له ويكون جمرورا بالم اجلر املكسورة.جمرورا بالم اجلر املفتوحة، 

نقول يف إعراب املثال السابق: يا: حرف نداء واستغاثة مبني عىل السكون، والالم املفتوحة: حرف جر مبني عىل الفتح، 

، والناِس: اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، والالم املكسورة: حرف جر مبني عىل الكرس

، واجلار واملجرور يف املوضعني متعلقان بـ يا واملسلمَني: اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل

    لتضمنها معنى الفعل.

  استعامالت: ةلمستغاث به ثالثلو

كاملثال السابق،  الغالبوهذا هو  ،استعامله جمرورا بالم اجلر املفتوحة، واملستغاث له جمرورا بالم اجلر املكسورةاألول: 

  ومثل: يا هللاِ لِلمسلمَني، أي أدعوَك ألجلهم.

، زيدا: منادى مبني عىل لبائسنيَ زيدا لِ مثل: يا ، تكون عوضا عنهاأن ال تدخل عليه الالم ولكن َتلحُق آخَره ألٌف، الثاين: 

  يف حمل نصب. لفالضم املقدر منع من ظهوره الفتحة التي جاءت ملناسبة األ

، وحكمه حينئذ كاملنادى املستقل، وهذا أقل االستعامالت، مثل: يا زيُد أن ال تدخل عليه الالم وال تلحقه األلف الثالث:

  للفقراِء، ويا عبَد اهللاِ للمساكَني.

  

  مسألة

 

  فهنا حالتان: إذا عطفنا عىل املستغاث به مستغاثا به آخرَ 

   عمٍرو للضعفاِء.لَ ، تقول: يا َلزيٍد ويا فحينئذ نفتح الم املعطوف أيضاأن نعيد حرف النداء يا مع املعطوف األوىل: 

  عمٍرو للضعفاِء.لِ ، تقول: يا َلزيٍد وأن ال نعيد حرف النداء مع املعطوف فحينئذ نكرس الم املعطوفالثانية: 
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  ةبَ دْ النُّ

 

ُع عليههي من أقسام املنادى، واملندوب هو:  ع منهأو ، لفقده املنادى املتفجَّ    .لكونه حمل أمل املتوجَّ

  فاألول كقولك يف رثاء شخص ميت اسمه زيد: وا زيُد، أو وا زيدا، أو وا زيداه.

  رأساه.وا والثاين كقولك متوجعا من أمل يف رأسك: وا رأُس، أو وا رأسا، أو 

عىل أن املراد هو الندبة ال تدل ويستعمل للندبة حرف النداء وا، وهذا هو الغالب، وقد يستعمل له يا إذا قامت قرينة 

  النداء، مثل: قولك يف مقاَم الرثاء: يا عمُر، فإن املقام هنا ال حيتمل النداء.

ألنه  ، و وا عبَد اهللاِ، بالنصبألنه مفرد علم وحكم املندوب هو حكم املنادى من حيث اإلعراب، تقول: وا زيُد، بالضم

    مضاف.

تقول: وا عمرا، وا رأسا، فوا: حرف نداء وندبة مبني عىل السكون، عمرا: منادى وجيوز أن تلحق آخَر املندوب ألٌف، 

  مندوب مبني عىل الضم املقدر منع من ظهوره اشتغال املحل بالفتحة املناِسبة أللف الندبة.

  وجيوز أن تلحقه هاء عند الوقف، تقول: وا عمراه، وا رأساه، فإذا وصلت الكالم حذفت اهلاء.
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  املفعول املطلق

 

ُط عليه عامٌل من لفظِه أو من معناهالنوع الثاين من املفاعيل هو املفعول املطلق وهو:    .املصدُر الفْضَلُة املَُسلَّ

جلْسُت جلوًسا، فجلوًسا: مفعول مطلق منصوب بالفتحة؛ ألنه مصدر للفعل جلَس، وفضلة أي ليس عمدة يف مثل: 

  مسندا إليه، وهذا املصدر منصوب بفعل من لفظه وهو جلَس.الكالم إْذ هو ليس مسندا وال 

منصوب بفعل  منصوب بالفتحة؛ ألنه مصدر للفعل جلَس، وفضلة، وهو فجلوًسا مفعول مطلق :ومثل: قعْدُت جلوًسا

  ، ألن القعود واجللوس بمعنى واحد.من معناه وهو قعدَ 

 تانوأعجبني كالُمَك، فإهنام وإن كانا مصدرين إال أهنام عمد وبقيد الفضلة خرج من املفعول املطلق مثل: جلوُسَك مريٌح،

  ألن األول مبتدأ، والثاين فاعل. تانال فضل

  واملفعول املطلق ثالثة أقسام هي:

ٌد لعامله -1   ، أي يذكر يف الكالم لتأكيد الفعل، مثل: أكلُت أكًال، ونِْمُت نوًما.ُمَؤكِّ

.، بأن يدل عىل هيئِة مبٌني لنوع عامله -2 ِ   صدوِر الفعِل، مثل: جلسُت جلوَس اخلائِف، ووقفُت وقفَة املتَحريِّ

  ورضبُت املهمَل رضبتِني.، بأن يدل عىل مرات صدور الفعل، مثل: قرأُت الكتاَب قراءتِني، مبٌني لعدد عاملهِ  -3

  

  النيابة عن املصدر

 

األلفاظ عىل أهنا مفعول مطلق وهي ليست سبق أن املفعول املطلق يكون مصدرا، وهذا هو الغالب، وقد تنصب بعض 

  مصدرا، وذلك لنيابتها عن املصدر، واألشياء التي تنوب عن املصدر كثرية منها:

، أي اآللة التي تستخدم إلجياده، مثل: رضْبتُه سْوًطا، فسوًطا: مفعول مطلق نائب عن املصدر منصوب آلة املصدر -1

  املصدر وأقيمت آلته مقامه. بالفتحة، واألصل: رضْبتُه رضَب سوٍط، فحذف

، واألصل: جلًدا ثامنَني، َفاْجِلُدوُهْم َثامنَِني َجْلَدًة ) تعاىل: (، مثل: رضْبتُه ثالًثا وعرشيَن رضبًة، ومنه قوله العدد -2

  فحذف املصدر وأقيم العدد مقامه.

واألصل: اجتهدُت اجتهاًدا كلَّ ، مثل: اجتهدُت كلَّ االجتهاِد، وترددُت بعَض الرتدِد، كّل وبعض مضافني إىل املصدر -3

  االجتهاِد، وترددُت تردًدا بعَض الرتدِد، فحذف املصدر منهام وأقيم كل وبعض مقامهام.
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  ) رشح النص( 

 

، ويا زيدا يتكرُر معه ياملْ ، إالَّ يف الِم املعطوِف الذي سلمَني، بفتِح الِم املستغاِث بهِ فصٌل: ويقوُل املستغيُث: يا هللاِ لِلمُ 

  لعمٍرو، ويا قوِم لِلَعَجِب الَعِجيِب.

  ، وا رأسا، ولَك إحلاُق اهلاِء وقًفا.اوا زيدا، وا أمَري املؤمنينَوالنادُب 

  رضًبا، أو ِمن معناه كـ قعدُت جلوًسا.ه كـ رضْبُت واملفعوُل املطلُق وهَو: املصدُر الفضلُة املَُسلَُّط عليِه عامٌل مْن لفظِ 

َل َعَليْنا َبْعَض ( َفاْجِلُدوُهْم َثامنَِني َجْلَدًة ) ينوُب عنه غُريُه كـ رضبتُُه سْوًطا، (وقْد  َفال َمتِيُلوا ُكلَّ املَْيِْل ) ( َوَلْو َتَقوَّ

   اْألَقاِويِل).

  َوُكال ِمنْها َرَغًدا ). وليَس منه (

.......................................................................................................................  

يف االستغاثة )  فصٌل  يف احلديث عن أحكام املنادى وقد بني املصنف يف هذا الفصل االستغاثة والندب فقال: ( الزلنا

من خيلص من شدة، أو يعني عىل دفع مشقة، وال يستعمل معها من أحرف النداء إال يا والندبة، فاالستغاثة هي: نداء 

أي استغيث بك يا اهللا وأدعوك  ) سلمنيَ يا هللاِ لِلمُ ) إذا استغاث باهللا (  ويقوُل املستغيُث  خاصة، وجيب ذكرها يف اللفظ (

) فإن الم  إالَّ يف الِم املعطوِف الذي ملْ يتكرُر معه يا ) وهو لفظ اجلاللة يف املثال ( بفتِح الِم املستغاِث بهِ ألجلهم ( 

تكررت معه يا فتحت الالم يف  يا َلزيٍد ولِعمٍرو لِلفقراِء، فإن :املستغاث به تكرس يف املستغاث به الثاين دون األول نحو

وهذا هو االستعامل الثاين وهو  ) لعمٍرويا زيدا يقول املستغيث أيضا (  ) و لفقراِء (املعطوف نحو يا َلزيٍد ويا َلعمٍرو لِ 

هو  ا) وهذ يا قوِم لِلَعَجِب الَعِجيِب  ) يقول املستغيث أيضا ( و( حذف الالم من املستغاث به وتعويضه بألف يف آخره 

االستعامل الثالث وهو حذف الالم من املستغاث به من غري تعويض بيشء فيكون كاملنادى املستقل، كام يف قول الشاعر: 

األريب: ، ترك اليقظة وعدم التنبهوهي  الَغَفالت: مجع غفلةالِت َتْعِرُض لِْألَِريِب، ْلَعَجِب الَعِجيِب ... ولِْلَغفَ لِ  يا َقومِ َأال 

املجرب فيقع يف  ت تعرض للعاقلالعجب العجيب وللغفال لألمرالعاقل املجرب، واملعنى هو أن الشاعر يدعو قومه 

ور وجرهبا ويعرف عواقبها، فقوله: وللَغَفالِت: تفسري للعجب العجيب، والشاهد فيه هو املزالق رغم كونه ممن خرب األم

  يا قوِم لِلعجِب العجيب، حيث استعمل املستغاث وهو القوم من غري الم أو ألف.

 مل أصابه أي ويقول النادب وهو من يرثي ميتا أو يتوجع من أ ) والنادُب  فرغ من االستغاثة رشع يف الندبة فقال: (ثم ملا 

وهو منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، وينصب  ) بألف يف آخره وهو األكثر استعامال أو وا زيُد بدون ألف، وا زيدا(

وهذا مثال )  وا رأسا املؤمنَني بدون ألف يف آخر املؤمنني، ونحو ( ) أو وا أمريَ  اوا أمَري املؤمنينَ لفظا إذا كان مضافا نحو (

، واهلاء هنا حرف دال عىل السكت وا رأساه ،) نحو: وا زيداه ولَك إحلاُق اهلاِء وقًفا ( أو وا رأُس  منهاملندوب املتوجع 

  مبني عىل السكون.
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واملفعوُل وملا فرغ من بيان املفعول به ومنه املنادى رشع يتحدث عن بقية املفاعيل اخلمسة وبدأ باملفعول املطلق فقال: ( 

) أي  الفضلةُ  ) هذا هو الغالب وقد ال يكون مصدرا كرضبته سوطا ونحوه مما ينوب عن املصدر ( املطلُق وهَو: املصدرُ 

ِمن  ) عامل ( أووجلست جلوسا ( )  املَُسلَُّط عليِه عامٌل مْن لفظه كـ رضْبُت رضًباغري العمدة من املسند واملسند إليه ( 

   أي عن املصدر ) وقْد ينوُب عنه  املعنى وخيتلفان يف اللفظ () فإن القعود واجللوس يشرتكان يف معناه كـ قعدُت جلوًسا

، ونحو قوله تعاىل ) فسوطا: مفعول مطلق منصوب، ومثله رضبته عًصا مما كان آلة املصدر غُريُه كـ رضبتُُه سْوًطا(

) مما  فَال َمتِيُلوا ُكلَّ املَْيْلِ مما كان اسم عدد فثامنَني: مفعول مطلق منصوب، ونحو قوله تعاىل (  )َفاْجِلُدوُهْم َثامنَِني َجْلَدًة (

: مفعول مطلق منصوب، ونحو قوله تعاىل: (  َل َعَليْنا َبْعَض اْألَقاِويلِ كان لفظ كل مضافا إىل مصدر، فكلَّ ) مما  َوَلْو َتَقوَّ

  : مفعول مطلق منصوب.كان لفظ بعض مضافا إىل مصدر، فبعَض 

أي كال منها حال  وإنام هو حال ) ِمنْها َرَغًدا َوُكَال قوله تعاىل ( النائب عن املصدر صفته كرغد يف أي من  )وليَس منه  (

كون األكل رغدا، وقال غريه من العلامء هو من املفعول املطلق واألصل: وكال منها أكال رغدا، فحذف املصدر املوصوف 

وبعضهم يعربه  ،، ومثله: رضبته قويا، فبعضهم يعربه حاال أي رضبته حال كون الرضب قوياوأقيمت صفته مقامه

  يا.رضبته رضبا قوصل: مفعوال مطلقا واأل
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  تاسع والثالثونالدرس ال

 

  املفعول له

 

  . ويسمى باملفعول ألجله أيضا.شاَركُه وقتًا وفاعًال  حلدٍث  الذي يذكُر علةً  املصدرُ املفعول له: 

لسبب مثل: قمُت إجالًال لَك، فإجالًال: مفعول له منصوب؛ ألنه مصدر للفعل َأَجلَّ أي َعظََّم، وقد ذكر يف اجلملة بيانا 

احلدث وهو القيام، فيقال مل قمَت ؟ فيجاب: إجالًال، وقد اشرتك املصدر ( اإلجالل ) واحلدث ( القيام ) يف  زمن واحد؛ 

يف فاعل واحد؛ ألن فاعل  كان اإلجالُل متحققا، وقد اشرتك املصدر ( اإلجالل ) واحلدث ( القيام ) القيام حالألنه يف 

  القيام هو نفسه صاحب اإلجالل.

  فاتضح أن املفعول له: مصدر، يدُل عىل التعليل، ويتحد مع عامله يف الوقت، والفاعل.

ُه بو مل يكن مصدرا أو مل يتحد مع عامله يف الوقت والفاعل،فإن  ، الالم أو ِمن أو الباء :حرف يفيد التعليل مثلجَب جرُّ

  وال يسمى حينئذ مفعوال له.

إعداد الطعام ولكن وهو قولَك: قد أعددُت هذا الطعاَم لَك، فاملخاطب يف ( لَك ) هو علة احلدث  مثال ما فقد املصدرية

  مل ينصب؛ ألن ضمري الكاف ليس مصدرا فلذا جر بالالم.

أكرمُت زيًدا اليوَم إلعانتِه يل أمِس، فاإلعانة مصدر ذكر لبيان سبب احلدث  وقت قولَك:فيه االحتاد يف الومثال ما فقد 

  ولكنه مل يتحد مع احلدث الذي هو اإلكرام يف زمن واحد؛ ألن اإلكرام وقع اليوم، واإلعانة وقعت أمِس، فلذا جر بالالم.

مل يتحد الفاعل بُت اللَص بذنبِِه، فذنب اللص هو سبب معاقبتَك له ولكن ومثال ما فقد فيه االحتاد يف الفاعل قولَك: عاق

  فإن فاعل املعاقبة هو املتكلم، وفاعل الذنب هو اللص فلذا جر بباء السببية.

  :قسامثم إن املفعول ألجله ثالثة أ 

لك، وجيوز أن تقول:  تقول: قمُت إجالًال  ،، فهذا جيوز جره وجيوز نصبه والنصب أفضلجرد من أل واإلضافةامل -1

  قمُت إلجاللَِك.

  ابني للتأديِب، أو تأديبا له. ترضباجلر أفضل، تقول: لكن ، فهذا جيوز جره ونصبه أيضا وحىل بألامل -2

  ، تقول: ابتعدُت عن الناِر خوَف احلرِق، أو خلوف احلرِق.، فهذا يستوي جره ونصبهضافامل -3
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  املفعول فيه

 

   ويسمى بالظرف.  .زمان أو مكان تسلَّط عليه عامل ينصبه عىل معنى يف الظرفيةاسم  املفعول فيه:

؛ ألنه اسم دال عىل الزمان مثل: سافرُت يوَم اخلميِس، فيوَم: مفعول فيه منصوب أو إن شئت قل: ظرف زمان منصوب

ألن املعنى إنام هو عىل معنى يف الدالة عىل الظرف  عليه تسلط عليه عامل نصبه وهو سافَر، وتسلط هذا العامل وقد

   .سافرُت يف يوِم اخلميِس أي أن حدث السفر قد وقع يف هذا اليوم

 مكان وقد نصبه عامل دال عىل احلدث جلسُت أماَم احلديقِة، فأماَم: ظرف مكان منصوب؛ ألنه اسم دال عىلومثل: 

  هذه اجلهة.الواقع يف ذلك املكان أي أن اجللوس قد وقع يف 

) نحو: تذكرت يوًما سعيًدا، فهنا يوم مل ينصب عىل معنى يف ألنه ليس املقصود أنك عىل معنى يف الظرفية وخرج بقولنا: ( 

  وهلذا نصب عىل أنه مفعول به ال فيه.بل اليوم ذاته تذكرت حدثا وقع يف هذا اليوم 

نحو صمُت يوَم اخلميِس، واملعدود نحو ثم إن مجيع أسامء الزمان تقبل النصب عىل الظرفية يستوي يف ذلك املختص 

  صمُت أسبوًعا، واملبهم نحو قضيُت يف البرصِة وقتًا.

  واملختص: ما يسأل عنه بـ متى، واملعدود ما يسأل عنه بـ كم، واملبهم ما ال يسأل عنه بذلك.

مكان بعينه، وأما املعني وهو ما دل عىل مكان بعينه فال ينصب منها إال ما كان مبهام وهو ما ال خيتص بأما أسامء املكان 

  فيجر بفي وال ينصب فال تقل: جلسُت البيَت، وال صليُت املسجَد.

  واملبهم من أسامء املكان ثالثة أقسام هي:

، نحو وقفُت أماَم البيِت، وصليَت ام، واخللفأسامء اجلهات الست: الفوق، والتحت، واليمني، والشامل، واألم -1

  خلَف املقاِم.

  ، كالفرسخ، وامليل، تقول: رسُت فرسًخا أو ميًال.املساحاتأسامء مقادير  -2

مثل: جلسُت َجمِْلَس زيٍد، ويف القرآن  ،) عىل وزن ( َمْفَعلمصدر الفعل الذي عمل النصب يف الظرف ما صيَغ من  -3

ا ُكنَّا َنْقُعُد ِمنَْها  (الكريم:  ْمِع ) َمَقاِعدَ َوَأنَّ   فمقاعَد: ظرف مكان منصوب بالفتحة. لِلسَّ

  اللفظ، وإنام جيب جره بفي فيقال: قعدُت يف َجمِْلِس زيٍد.وال يصح أن يقال: قعدُت َجمِْلَس زيٍد، الختالف 
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  املفعول معه

 

  .فيه حروفه ومعناه اسماسم فضلة منصوب واقع بعد واو أريد هبا التنصيص عىل املعية، مسبوقة بفعل أو املفعول معه: 

ساَر زيٌد والشارَع، فالشارع: مفعول معه منصوب، ألنه اسم فضلة أي ليس عمدة، قد وقع بعد واو تدل عىل معنى  مثل:

  ع نفسه قد سار، وقد سبقت الواو بفعل وهو ساَر.مع ألن املعنى هو رسُت مع الشارع أي مصاحبا له ال أن الشار

، وقد سبقت باسم يدل معواو تدل عىل معنى بعد ألنه اسم فضلة وقع ومثل: زيٌد سائٌر والشارَع، فالشارَع مفعول معه 

  احلروف.بمعنى يسري وفيه نفس  فه ألن سائرا وعىل معنى الفعل واشتمل عىل حر

  فليس من املفعول معه ما ييل:

   تأكِل السمَك وترشَب اللبَن؛ ألن واو املعية دخلت عىل فعل هو ترشب وليس اسام. ال -1

  ، إال أن ما بعد الواو مجلة وليس اسام مفردا.املطرِ  نزولِ  فإنه وإن كان املعنى: جاَء زيٌد معَ  جاَء زيٌد واملطُر نازٌل؛ -2

  عددا، فهو عمدة ال فضلة. يقتيض أن يكون فاعله مت اشرتكاشرتك زيٌد وخالٌد؛ ألن الفعل  -3

  

  حكم االسم الواقع بعد الواو املسبوقة بفعل أو ما يف معنى الفعل

 

  .: وذلك إذا كان العطف ممتنعا ملانع معنوي أو لفظيعىل أنه مفعول معه وجوب النصبأوال: 

  .باطلوهو يميش  أن الشارع القتىضعاطفة وقلت:ساَر زيٌد والشارُع؛مثال األول: ساَر زيٌد والشارَع؛ إذ لو جعلت الواو 

ومثال الثاين: قمُت وزيًدا؛ إذ لو جعلت الواو عاطفة وقلت: قمُت وزيٌد؛ ألدى إىل إشكال لفظي وهو جواز العطف عىل 

  الضمري املرفوع املتصل بدون توكيده بضمري منفصل، وهو ال جيوز والصحيح أن تقول إذا أردت العطف: قمُت أنا وزيٌد.

  .مفعوال معه االسم العطف: وذلك إذا كان يمتنع أن يكونوجوب ثانيا: 

  مثل: اشرتَك زيٌد وعمٌرو، فهنا الواو عاطفة ألن فعل االشرتاك ال يتأتى إال من اثنني فأكثر فعمرو ليس فضلة.

  صاحبة.ومثل: جاَء زيٌد وعمُرو قبَلُه أو بعَدُه، فهنا الواو عاطفة لوجود كلمة قبله أو بعَدُه التي متنع وجود امل

  .ترجيح املفعول معه عىل العطف: وذلك إذا أوهَم العطُف معنى ال يريده املتكلمثالثا: 

ُكْن أنَت وزيًدا كاألِخ، فأنت هنا تريد أن تأمر خماطبَك أن يكون مع زيد كاألخ، ولو عطفَت وقلَت: ُكْن أنَت وزيٌد مثل: 

اطب، وتوجه أمرَك أيضا لزيد، فكأنَك قلَت: ُكْن أنَت، أنك توجه أمرَك للمخ -بحكم العطف -كاألِخ، القتىض هذا 

  وكْن يا زيُد كاألخ، مع أن هذا ليس مراد املتكلم ألنه يوجه أمره للمخاطب أن يصري مع زيد كاألخ.

  فلام وجد هذا العيب وهو إهيام خالف املقصود ترجح النصب عىل أنه مفعول معه.

  .من غري ضعف ترجيح العطف: وذلك إذا أمكن العطفرابًعا: 

وذلك ألن العطف هو األصل، وال يوجد ما يوجب اخلروج عن هذا األصل أو يرجحه مثل: جاَء زيٌد وعمٌرو، 

  جاَز.أي مع عمرو فنستصحب األصل، ولو قلَت: جاَء زيٌد وعمًرا، 
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  ) ح النصرش( 

 

 َد املَُعلُِّل رشًطا ُجرَّ بحرِف قَ كـ قمُت إجالًال لَك، فإَن فَ ، َواملفعوُل لُه وهَو: املَصدُر املَُعلُِّل ِحلََدٍث شاَرَكُه وقتًا وفاعًال 

ْت لِنَْوٍم ثِياَهبَا. ٌة، َفِجْئُت َوَقْد َنضَّ   التعليِل نحُو: ( َخَلَق َلُكْم )، َوإِينِّ َلتَْعُروِين لِِذْكَراِك ِهزَّ

 ، أو اسمِ كـ صمُت يوَم اخلميِس، َأو حينًا، َأْو أُْسبوًعا اسِم زمانٍ  ِمن ا ُسلَِّط عليِه عاِمٌل عىل معنى يفَواملفعوُل فيِه وهَو: مَ 

، كاألَماِم َوالفوِق واليمنيِ  تُّ نَّ كـ عنَد ولدى، واملقاديِر كـ الفرسِخ، وما ، وعكِسِهنَّ ونحُوهُ مكاٍن مبهٍم وهَو اجلهاُت السِّ

  صيَغ من مصدِر عاملِِه كـ قمُت َمْقَعَد زيٍد.

بفعٍل أو ما فيِه حروفِِه ومعناُه كـ ِرسُت  هبا التنصيُص عىل املعيِة مسبوقةً وهَو: اسُم فضلٌة بعَد واٍو ُأِريَد واملفعوُل َمَعُه 

  والنيَل، وأنا سائٌر والنيَل.

  وقْد جيُب النصُب كقولَِك: ال تنَه عن القبيِح وإتياَنُه، ومنُه: قمُت وزيًدا، ومررُت بَك وزيًدا، عىل األصحِّ فيهام.

ُح يف نحِو قولَِك: كْن أنَت وزيًدا كاألِخ، وَيْضُعُف يف نحِو: قاَم زيٌد وعمٌرو. ويرت   جَّ

.......................................................................................................................    

قد تقدم أن املفاعيل مخسة مىض منها املفعول به واملفعول املطلق، وبقيت ثالثة هي املفعول له، واملفعول فيه، واملفعول معه 

أي شارك املصدر ) ِحلََدٍث شاَرَكُه ) أي الذي يذكر لبيان العلة (  َواملفعوُل لُه وهَو: املَصدُر املَُعلُِّل ويف بياهنا قال املصنف: ( 

فإجالًال مفعول له )  كـ قمُت إجالًال لَك بأن يتصاحب حدوثهام يف وقت واحد من فاعل واحد (  ) قتًا وفاعًال و ( احلدث

 ) حلدِث  َد املَُعلُِّل قَ فإَن فَ ألنه مصدر معلل حلدث وهو القيام، وقد اشرتكا يف زمن واحد، وفاعل واحد وهو املتكلم ( 

السبب كالالم والباء وِمن ويف أي )  التعليلِ  ) يفيد (بحرف  ) وجوبا (ُجرَّ  ) مما شمله تعريف املفعول له ( رشًطاعامله ( 

ما يف األرِض مجيعا، فالكاف هنا معللة حلدث وهو اخللق لكنها ليست مصدرا  ) َخَلَق َلُكمْ  قوله تعاىل: هو الذي ( ) نحوُ (

ةٌ  ( ما فقد املصدرية، ومثل قول الشاعر: ، وهذا مثالفلذا جرت الكاف بالالم حمال )... َكَام  َوإِينِّ َلتَْعُروِين لِِذْكَراِك ِهزَّ

َلُه الَقطُْر، تعروين: تصيبني،  إين لتصيبني  :ِهزة: حركة ورعشة، القطر: املطر، واملعنى يقول الشاعراْنتَفَض الُعْصُفوُر َبلَّ

بسبب تذكرك وخطورِك يف بايل رعشة كالتي تصيب العصفور حينام يصيبه املطر فينفض نفسه، والشاهد فيه: قوله: 

ة، ووقت التذكر هو وقت عرو  لِذكراِك، فإن الذكرى مصدر جمرور بالالم الدالة عىل التعليل فإن التذكر علة لَعْرِو اِهلزَّ

فاعل العرو هو اهلزة، وفاعل الذكرى هو صب عىل أنه مفعول له الختالف الفاعل؛ ألن اهلزة، وإنام جر بالالم ومل ين

املتكلم ألن املعنى لذكري إياِك فتبني أن للحدث ( العرو ) فاعل وللمصدر ( الذكرى ) فاعل آخر، وهذا مثال ما فقد فيه 

ْت  ( :ومثل قول الشاعر امرئ القيس ،احتاد الفاعل ْت:  لِنَْوٍم ثِياَهبَاَفِجئُْت َوَقْد َنضَّ ِل، َنضَّ ْرتِ إّال لِبَْسَة املُتََفضِّ )... َلَدى السِّ

لدى: أي عند، لبسة املتفضل: هي ثياب رقيقة تلبسها املرأة حتت الثياب، واملتفضل يريد به الذي يبقى يف ثوب خلعت، 

  غليظة واقترصت عىل ذلك الثوب الرقيق.واحد، واملعنى يقول: جئُت هذه املرأة وقد استعدت للنوم بأن خلعت الثياب ال
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واحد،  مقوله: لنوٍم، فإنه مصدر جمرور بالالم الدالة عىل التعليل، وهو علة خللع الثياب، وفاعل اخللع والنووالشاهد فيه: 

  لكن زماهنام غري واحد ألهنا ختلع ثياهبا قبل النوم، وهذا مثال ما فقد فيه االحتاد يف الزمن.

) الظرفية فإن مل يتضمن معنى يف مل  َواملفعوُل فيِه وهَو: َما ُسلَِّط عليِه عاِمٌل عىل معنى ِيف ملفعول فيه فقال: ( ثم انتقل لبيان ا

ِمن اسِم أخاُف يوَم القيامة، فيوم منصوب عىل أنه مفعول به ألن املراد هو خوف هذا اليوم ذاته (  :يكن مفعوال فيه نحو

قع جوابا لـ متى تقول متى صمت؟ ) األول ظرف زمان خمتص ألنه ي حينًا، َأْو ُأْسبوًعا زماٍن كـ صمُت يوَم اخلميِس، َأو

ألنه ال يقع جوابا لـ متى أو كم، والثالث ظرف زمان معدود ألنه يقع  فتقول: يوَم اخلميِس، والثاين ظرف زمان مبهم

أو اسِم النصب عىل الظرفية بأنواعها الثالثة ( جوابا لـ كم تقول: كم صمَت ؟ فتقول: أسبوًعا، فجميع أسامء الزمان تقبل 

اجلهاُت  ) أي اسم املكان املبهم ( وهوَ ) بخالف اسم املكان املختص فال يقع ظرفا فال يصح: جلسُت البيَت (  مكاٍن مبهمٍ 

، كاألَماِم َوالفوِق واليمِني، وعكِسِهنَّ  تُّ هات الست يف اإلهباِم ) أي نحو اجل ونحُوُهنَّ ) اخللف والتحت والشامل (  السِّ

وناحية ومكان تقول: جلسُت ناحيَة املسجِد، فناحيَة: ظرف مكان ومَع )  كـ عنَد ولدىواالحتياج إىل ما يبني معناها ( 

، ) وامليل كـ الفرسِخ الدالة عىل مسافة معلومة (  وهي) واملقاديِر منصوب بالفتحة وهو مضاف واملسجد مضاف إليه ( 

كـ قمُت ) املسلط عليه (  من مصدِر عامِلهِ  ) أي اشتق (وما صيَغ م (  5540أميال أي  3م، والفرسخ= 1848وامليل= 

فال يصح، فال يقال:  ه) فمقعد مشتق من القعود وهو مصدر للفعل قعَد، فإن مل يكن مشتقا من لفظ مصدر عامل َمْقَعَد زيدٍ 

  قمُت َجمِْلَس زيٍد.

) بأن ال  بعَد واٍو ُأِريَد هبا التنصيُص عىل املعيةِ ) أي ليس مسندا وال مسندا إليه، واقٌع (  ُه وهَو: اسُم فضلةٌ واملفعوُل َمعَ ( 

نحو جاَء زيٌد وعمرو فاألمر فيه  بل حمتملة هلا حتتمل غري معنى مع نحو: رسُت والشاِرَع، فإن مل تكن الواو نصا يف املعية

، أي أهنا إن عية واملصاحبة قلَت: جاَء زيٌد وعمًرا، وإن مل يرد ذلك فتكون الواو للعطفتفصيل فإن أريد التنصيص عىل امل

) مسبوقةً  كانت نصا يف املعية تعني ما بعدها ألن يكون مفعوال مطلقا، وإن مل تكن كذلك فاألمر يتبع املعنى الذي تقصده (

) املثال األول للمسبوق بفعل، والثاين  ( بفعٍل أو ما فيِه حروفِِه ومعناُه كـ ِرسُت والنيَل، وأنا سائٌر والنيَل  تلك الواو

  للمسبوق بام فيه معنى الفعل وحروفه.

مطلق عىل أنه مفعول  ) وقْد جيُب النصُب ثم أخذ يبني أحوال االسم الواقع بعد الواو املسبوقة بفعل أو ما يف معناه فقال: ( 

العطف يقتيض فساد املعنى ألنه سيكون املعنى: ال تنه فيجب نصب إتيانه ألن  ) كقولَِك: ال تنَه عن القبيِح وإتياَنهُ ملانع ( 

العطف عىل الضمري املرفوع ) ألنه ال جيوز قمُت وزيًدا أي مما جيب فيه النصب (  )ومنُه  عن القبيِح وال تنه عن إتيانِه (

عىل الضمري املخفوض إال بإعادة  ال جيوز العطف ألنه)  ومررُت بَك وزيًدااملتصل إال بعد توكيده بضمري منفصل ( 

) أي يف املسألتني ألن من العلامء من أجاز العطف عىل الضمري  عىل األصحِّ فيهاماخلافض بأن تقول مررُت بَك وبزيٍد (

ُح وأجاز العطف عىل الضمري املخفوض من غري إعادة اخلافض ( ن غري توكيده بضمري منفصل، املرفوع املتصل م ) ويرتجَّ

) ألن العطف يوهم توجيه األمر لزيد أيضا وهو خالف املقصود  يف نحِو قولَِك: كْن أنَت وزيًدا كاألخِ (  النصب

  لنصب وال مرجح له، فيرتجح العطف ألنه هو األصل.) ألنه ال موجب ل يف نحِو: قاَم زيٌد وعمٌروالنصب (  ) وَيْضُعُف (
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  ربعونالدرس األ

 

  احلال

 

  .الفعلِ  وقوعِ  وصٌف َفضَلٌة يبّنيُ هيئَة صاحبِِه عندَ احلال وهو: 

؛ ألنه وصف أي اسم مشتق لكونه اسم فاعل، وفضلة أي ليس مسندا يٌد ضاِحًكا، فضاحًكا: حال منصوبمثل: جاَء ز

املسند هو جاَء واملسند إليه هو زيٌد، وقد بّنيَ هيئة زيد عند وقوع املجيء بدليل أنه يقال: كيَف جاَء زيٌد ؟ وال مسندا إليه إْذ 

  ، ويسمى زيٌد صاحب احلال.فيقال: راكبًا، وهذه عالمة احلال صحة وقوعها يف جواب كيَف 

وهو  قد بني هيئة عمروو، وفضلة، اسم مفعول هألنه وصف لكون و مغموًما، فمغموًما: حال منصوب؛ومثل: خرَج عمرٌ 

  عند اخلروج ألنه يقال: كيَف خرَج عمٌرو ؟ فيكون اجلواب: مغموًما.صاحب احلال 

  

  رشوط احلال

 

  هي: رشوط أربعةيشرتط يف احلال 

وهو االسم املشتق، وما ورَد من األحوال اسام جامدا جيب تأويله بمشتق، مثل: بعُت القمَح صاًعا  اوصفً أن يكون  -1

ًرا بدرهم،التقديو وهو اسم جامد فنؤوله بمشتق،حال من القمِح ،فصاًعا:بدرهمٍ  رر بعُت القمَح ُمَسعَّ   اسم مفعول. اومسعَّ

  .كون احلال مسندا وال مسندا إليهيأي ال  أن يكون فضلة -2

  .يف جواب كيف يكون صاحلا للوقوعأن  -3

  ،مثل: جاَء الضيُف وحَدُه،يؤول بنكرة والتقدير جاَء الضيُف منفرًدا.، وما ورد معرفة جيب تأويله بنكرةأن يكون نكرة -4

  

  احلالصاحب رشوط 

 

  أحد األمور التالية: ويشرتط يف صاحب احلال

   ضاِحًكا.زيٌد مثل: جاَء  التعريف -1

  سائلَني. َذُوو فاقةٍ حَرض ومرسعَني،  رجاٌل غرباءُ مثل: جاَء  التخصيص بوصف أو بإضافةأو  -2

وهل يف شامتًا بأخيِه،  أحدٌ يفرْح ال و جمتهًدا، طالٌب ما نِدَم  مثل:أو استفهام أو هني بأن تقع النكرة بعد نفي  أو التعميم -3

      حافًظا. رجٌل الداِر 

    ، فسائًال: حال من رجل. رجٌل أي تأخري صاحب احلال عن احلال مثل: أتاين سائًال  أو التأخري -4
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  أقسام احلال

 

  ومجلة.: مفردة، وشبه مجلة، أقسامإىل ثالثة  اإلفراد وعدمه بحسبأوال: انقسامها 

  مثل: جاَء زيٌد راكبًا. احلال املفردة  -1

حال رأيته أي مثل: رأيُت عمًرا يف الداِر، ففي الدار: جار وجمرور متعلقان بحال حمذوف لعمرو،  احلال شبه اجلملة -2

    لبكر.حمذوف بحال يف الداِر، ومثل: رأيُت بكًرا عنَد النهِر، فعنَد: ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق  كونه

  .مسترت واجلملة يف حمل نصب حال لزيدفاعل المثل: جاَء زيٌد يضحُك، فيضحُك: فعل مضارع و احلال اجلملة -3

  وهو صائٌم: مجلة من مبتدأ وخرب يف حمل نصب حال لعمرو.ومثل: جاَء عمٌرو وهو صائٌم، 

  ). اجلمل بعد النكرات صفاٌت وبعد املعارِف أحواٌل ( هي: وَني بِ ْعرِ وقد اشتهرت قاعدة عىل ألسنة املُ 

  .والفاعل املسترت يف حمل رفع صفة لرجلتقول: جاَء رجٌل يركُض، فاجلملة من يركض 

  وتقول: جاَء زيٌد يركُض، فجملة يركض يف حمل نصب حال لزيد.

  ثم إن اجلملة التي تقع حاال يشرتط فيها ما ييل:

  فال تكون اجلملة اإلنشائية حاال. ،أن تكون خربية -1

  .أن يكون فيها رابط يربطها بصاحب احلال -2

  هو الضمري نحو جاَء زيٌد يركُض، فالفاعل املسترت العائد عىل زيد هو الرابط.والرابط يف اجلملة الفعلية 

فالضمري يف يده العائد عىل زيد هو عىل رأِسِه، هُ مثل: جاَء زيٌد يدُ  الضمري وحدهإما  فيها وأما يف اجلملة االسمية فالرابط

   .الرابط

مثل: جاَء زيٌد واملطُر نازٌل، فاملطر نازل مبتدأ وخرب يف حمل نصب حال لزيد، والرابط هنا هو الواو التي  الواو وحدهاوإما 

  تسمى بواو احلال ألنه يأيت بعدها مجلة تعرب حاال واملعنى هو جاَء زيٌد حال كون املطر نازال أو مع نزول املطِر.

، فهو غضبان: مجلة من مبتدأ وخرب يف حمل نصب حال لزيد، والرابط جاَء زيٌد وهَو غضبانُ مثل: الواو والضمري معا وإما 

  هو الواو التي هي واو احلال، والضمري هَو العائد عىل زيد.

دة. َسة ومؤكِّ   ثانيا: انقسامها بحسب التأسيس والتأكيد إىل قسمني: مؤسِّ

َسة -1 ، وكل ما تقدم من أمثلة هو من الكالُم إال بذكرها التي تفيد معنى جديًدا ال يستفادُ وتسمى املُبَيِّنَة وهي:  املؤسِّ

  للحال املؤسسة وهي األصل كقولنا: جاَء زيٌد ضاحًكا، فإنه لوال ذكر الضحك مل نستفد هيئة زيد عند جميئه.

دة -2   .التي ال تفيد معنى جديًدا وإنام تقوي معنى حتتويه اجلملة قبل جميء احلالوهي:  املؤكِّ

  باغيًا، فالبغي هو الظلم ولو حذفنا كلمة البغي ما نقص معناه ولفهم من بقية الكالم. مثل: ال تظلْم الناَس 

َم  (ومنه قوله تعاىل:  فضاحًكا: حال مؤكدة من الضمري املسترت العائد عىل سليامن عليه السالم،  ) ِمْن َقْوِهلَا َضاِحًكاَفتَبَسَّ

  وإنام قلنا هي حال مؤكدة ألن تبسم يف معنى ضحك.
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  ق بني احلال والنعتالفر

 

  ) ومعناها يتضح باملثال: احلاُل وصٌف لصاِحبِِه قيٌد لعاِمِلهِ هي: ( وهنالك قاعدة مشهورة عند العلامء 

قيٌد للذي نصب ضاحًكا هو إذا قلَت: جاَء زيٌد ضاِحًكا، فالضحك من حيث املعنى وصف لصاحب احلال وهو زيد، و

  .املعنى هو أنه ضاحٌك يف وقت املجيء وهو جاَء؛ ألنَّ 

ني احلال والنعت فإن النعت ال يقيد عامله، تقول: جاَء زيٌد الضاحُك، فالضاحُك وصف لزيد، وقد وهبذا يتبني الفرق ب

يكون ضاحكا قبل املجيء ال حال املجيء بخالف قولك: جاَء زيٌد ضاحًكا فهو ينص عىل أنه وقت املجيء كان ضاحكا 

  ن قبل املجيء كذلك.وقد ال يكو

  

  مسألة

 

 ،فغضباَن حال أوىل ) َغْضباَن أَِسًفاَفَرَجَع ُموسى إِىل َقْوِمِه  : (تعدد احلال نحو: جاَء زيٌد ضاحًكا فِرًحا، قال تعاىلتقد 

  .يةًفا حال ثانوأِس 

               

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى
155 

  ) رشح النص (

 

  كيَف، كـ رضْبُت اللَص مكتوًفا.باُب احلاِل: وهَو وْصٌف َفْضَلٌة يف جواِب 

ًعا َأْبَصاُرُهْم َخيُْرُجوَن )، ( ِيف  َأْرَبَعِة ورشُطها التنكُري، وصاحبِها التعريُف، أو التخصيُص أو التعميُم أو التأخُري، نحُو ( ُخشَّ

اٍم َسَواًء لِْلَساِئِلَني )، ( َوَما أَْهَلْكنَا ِمْن َقْرَيٍة إِالَّ َهلَا    .ُمنِْذُروَن ) َوملَِيََّة ُموِحًشا َطَلُل َأيَّ

.......................................................................................................................  

) خرب ملبتدأ  باُب احلالِ (  الكالَم عىل املفعوالِت رشَع يف الكالِم عىل بقية املنصوبات، ومنها احلال فقال: ملا أهنى املؤلُف 

) أي ليس مسندا وال مسندا إليه،  َفْضَلةٌ ) أي اسم مشتق كاسم الفاعل واسم املفعول (  وهَو وْصٌف  حمذوف تقديره هذا (

) تقول: كيَف رضبَت اللَص؟ فيقال: مكتوًفا، فمكتوًفا: حال منصوب  كـ رضْبُت اللَص مكتوًفا يف جواِب كيَف يقُع ( 

  يف جواب السؤال بكيَف. واقعنه اسم مفعول، فضلة ألنه ليس مسندا وال مسندا إليه، ألنه وصف أل

بنكرة مثل: جاَء زيٌد وحَدُه، فوحَده: حال منصوب وهو  ؤول) وما وقع معرفة فإنه ي التنكريُ احلال هو ( أي  )ورشُطها ( 

ا ( صاحبِهارشُط ( ) و  معرفة إلضافته إىل الضمري وهو مؤول بمنفرد، ( ) نحو جاَء زيٌد  التعريُف  ) أي صاحب احلال إمَّ

) بأن تقع النكرة  أو التعميمُ  جاَء رجٌل كبٌري راكبًا، وجاَء غالُم زيٍد راكبًا ( ) بوصٍف أو إضافة نحو أو التخصيُص راكبًا ( 

أو  يف املسجِد رجٌل عاملًا (هل ويف سياق نفي أو هني أو استفهام نحو ما جاَء رجٌل راكبًا، وال تركْب دراجًة مِرسًعا، 

) عن احلال نحو جاَء راكبًا رجٌل، ثم أخذ يمثل للحاالت األربع أعني التعريف والتخصيص والتعميم والتأخري  التأخريُ 

ًعا أَْبَصاُرُهْم َخيُْرُجوَن : ( ) قوله تعاىل نحوُ  بقوله: ( ًعا: حال  )ُخشَّ ن وهو الواو واملعنى هو خيرُج فاعل خيرجومن فُخشَّ

ًعا أبصاُرُهم، وصاحب احلال هنا معرفة ألنه ضمري وهو أعرف املعارف، ونحو قوله  الكفاُر من قبوِرِهم حال كوهنم ُخشَّ

اٍم َسَواًء لِْلَساِئِلنيَ تعاىل (  ىل أيام فسواًء: حال من أربعة وجاز كون صاحب احلال نكرة ألنه قد أضيف إ ) ِيف َأْرَبَعِة َأيَّ

ِذُرونَ فتخصص، ونحو قوله تعاىل: (  تدأ مؤخر يف فلها منذروَن: مجلة من خرب مقدم ومب ) َوَما أَْهَلْكنَا ِمْن َقْرَيٍة إِالَّ َهلَا ُمنْ

)..  ملَِيََّة ُموِحًشا َطَلُل قرية، وهي وإن كانت نكرة لكنها هنا عامة لوقوعها بعد نفي، وكقول الشاعر: ( لحمل نصب حال 

ُه ِخَلُل، ملَِيَّة: الالم حرف جر، َميََّة: اسلُ يَ  واجلار واملجرور خرب  ،وهو اسم حمبوبته بمؤنثم جمرور بالفتحة ألنه علم وُح َكَأنَّ

مجع  يلمع، اِخلَلل: ، موحًشا: املكان املوحش املهجور، طََلل: ما تبقى بارزا من آثار الديار، يلوح:واملبتدأ هو طلل ،مقدم

موحش  آثار دارهابقايا السيف، واملعنى هو هلذه املرأة يشء مرتفع من  غمديوضع فيها  منقوشة باملعادنة بطان يِخلة وه

، والشاهد هو أن موحًشا حال من طلل الذي هو نكرة، واملسوغ لذلك تقدم غمد السيف كأنه بطانة للناظر من بعيد يلمع

            احلال عىل صاحبها.  

الفرق بني شبه اجلملة يف حالة تعلقها بالفعل فال تكون حينئذ حاال، ويف حالة تعلقها بمحذوف يف حيسن التنبه إىل تنبيه: 

  .حمل نصب حال
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يف حمل نصب حال لزيد فإنك إذا  اذهَب زيٌد إىل السوِق، فاجلار واملجرور هنا متعلقان بالفعل ذهب وليس مثال األول:

  إىل السوِق، ملا استقام املعنى.أظهرَت احلال املحذوفة وقلت: ذهَب زيٌد موجودا 

، قال تعاىل: ومثال الثاين: رأيُت زيًدا يف السوِق، فإن شبه اجلملة يف حمل نصب حال أي رأيُت زيًدا موجوًدا يف السوِق 

فخرج عىل قومه حال  والتقدير بمحذوف حالعلقان بخرَج، ويف زينته متعلقان قومه مت ) فعىل َفَخَرَج َعىل َقْوِمِه ِيف ِزينَتِهِ (

  كونه يف زينته.
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  ادي واألربعوناحلالدرس 

 

  التمييز

 

واِت أو النَِّسِب ْضَلٌة نكِ اسٌم فَ التمييز هو:  ٌ للُمبَْهم ِِمَن الذَّ   .َرٌة جاِمٌد مَفرسِّ

جامد أي  ،نكرة وليس معرفة ،االستغناء عنهفصاًعا: متييز منصوب؛ ألنه اسم فضلة فيمكن اشرتيُت صاًعا قمًحا،  مثل:

ألنه حيتمل أن يكون قمحا أو شعريا أو مترا أو غريها، فإذا قلَت: اشرتيُت صاًعا  ؛غري مشتق، قد فرس اإلهبام يف الصاع

  قمًحا، زاَل ذلك االحتامل.

اإلهبام يف نسبة االمتالء إىل املاء ألنه ماًء، فامًء: متييز منصوب؛ ألنه اسم فضلة نكرة جامد، قد فرس  اإلناءُ  امتألَ ومثل: 

  حيتمل أن اإلناء قد امتأل ماًء أو عسًال أو زيتًا أو غريها، فإذا قلَت: امتأل اإلناُء ماًء، زاَل ذلَك االحتامُل.

ام يف املثال فاتضح أن التمييز تارة يفرس كلمة مفردة قبله فيها إهبام، ويسمى بتمييز الذات ومتييز املفرد، وتارة يميز نسبة ك

  السابق ألن اإلناء ال غموض وال إهبام فيه وإنام الغموض يف نسبة االمتالء إليه، ويسمى متييز النسبة ومتييز اجلملة. 

  .واحلال مشتق ومفرس لإلهبام يف اهليئات، التمييز جامد ومفٌرس لإلهبام يف ذات أو نسبةوالتمييز خيالف احلال يف أمور هي: 

 

  متييز املفرد

 

  فرد يقع بعد ما يأيت:مل متييًزا كان ما

الوزن نحو تصدقت بصاٍع متًرا، و الكيلنحو اشرتيُت ذراًعا حريًرا، و ةاحَس ملِ اوهي عبارة عن ثالثة أشياء:   املقاديراألول: 

ًرا.نحو بعُتُه رطًال ُس    كَّ

كام يف قوله تعاىل: ( إِينِّ َرَأْيُت أََحَد  ،وتسعنيوالتمييز املنصوب بعد العدد هو ما يقع بعد أحد عَرش إىل تسعة  العددالثاين: 

  ). َنْعَجةً  إِنَّ َهَذا َأِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعونَ  ) وقوله ( َكْوَكبًا َعَرشَ 

  ، فمدًدا: متييز منصوب بالفتحة.)َمَدًدا َوَلْو ِجئْنَا بِِمثِْلِه  كقوله تعاىل: ( ما يدُل عىل مماثلةالثالث: 

، وإبًال: متييز منصوب.ها إبًِال، مثل: إنَّ لنا غريَ  عىل مغايرةما يدل الرابع:    فلنا: خرب إن املقدم، وغريها: اسم إنَّ

 .، فيأيت التمييز لتعيني املادة التي صنعت منهبمواد خمتلفةصنع منه أشياء تألن  ةصاحل يدل عىل ذات كل اسماخلامس: 

  مثل: عندي خاتٌم فضًة، وثوٌب حريًرا.

 

  العددمتييز 

  ، نحو: عندي مخسُة أقالٍم، وتسعة دفاتٍر.ما يقع بعد ثالثة إىل عرشة يكون مجًعا جمروًراأوال: 

  ، نحو عندي مخسوَن قلًام، وتسعوَن دفًرتا.ما يقع بعد أحد عرش إىل تسعة وتسعني يكون مفرًدا منصوًباثانيا: 

  عندي مائُة قلٍم، وألُف دفٍرت.، نحو: ما يقع بعد املائة واأللف يكون مفرًدا جمروًراثالثا: 
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  متييز كم

 

  .خربية، واستفهاميةكم هلا استعامالن: 

  منصوبا، نحو: كْم كتاًبا اشرتيَت ؟مفرًدا ، ومتييزها يكون ما التي يسأل هبا عن معدودفاالستفهامية هي: 

  واشرتيُت: فعل وفاعل. مقدم، وكتاًبا: متييز منصوب، كم: اسم استفهام مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول بهف

نحو: بكْم درهٍم اشرتيَت كتاَبَك ؟ فبكْم: الباء حرف جر، وكم  جر متييزها وجاز نصبهفإذا دخل حرف جر عىل كم جاز 

  جمرور بِمن حمذوفة واألصل بكم من درهٍم. متييز، ودرهٍم: اسم استفهام مبني عىل السكون يف حمل جر

  وجيوز بكم درًمها اشرتيَت كتابَك؟

، نحو: َكْم مرٍة ختطئ وأعفو عنَك، اجمرورً يكون متييزها و، التي يراد هبا اإلخبار عن معدود كثري غري حمددخلربية هي: وا

  .فهي هنا لإلخبار ال لالستفهام منك أي مرات كثرية حصل فيها اخلطأ

  .اإليه جمرورً  ايعرب مضافوتارة جيمع، وهو يف احلالني  متييزهاوجيوز أن تقول: كْم مراٍت ختطئ.. أي تارة يفرد 

  

  متييز النسبة

 

ل. ٌل، وغري حموَّ   وما كان متييزا لنسبة فهو نوعان: حموَّ

ْأُس  ىل: (مثل قوله تعا فاملحّول   ) واألصل: اشتعَل شيُب الرأِس، فيكون التمييز حموال عن الفاعل. َشيْبًا َواْشتََعَل الرَّ

ْرَنا اْألَْرَض  تعاىل: (ومثل قوله    : فجرنا عيوَن األرِض، فيكون التمييز حموال عن املفعول به.) واألصل ُعيُوًنا َوَفجَّ

  : مايل أكثر من مالَِك، فيكون التمييز حموال عن املبتدأ.) واألصل ماًال أََنا أَْكثَُر ِمنَْك  قوله تعاىل: (ومثل 

  .أصل أخذ منهيس له اإلناُء ماًء، فامًء متييز وهو غري حمول فل مثل: امتألَ  وغري املحول

      ماُء اإلناِء؛ ألن املاء ال يوصف باالمتالء بل الذي يمتلئ هو اإلناء نفسه. وال يقال: إن األصل هنا: امتألَ 

  

  التمييز املؤكد

 

ًدا نحو:  يأيت التمييز قد عندي من األقالِم عرشوَن قلًام، فقلًام: متييز منصوٍب، وهو غري مبني هليئة أو نسبة بل يكون مؤكِّ

  ال من غريها.ها إْذ قد علم من قولَك من األقالم أن العرشين من مل يفد معنى جديداألنه مؤكد 

ُهوِر ِعنَْد اهللاِ اْثنا َعَرشَ  ومنه قوله تعاىل: ( َة الشُّ   ).َشْهًرا إنَّ ِعدَّ
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  )رشح النص ( 

 

ٌ ملا انبهَم من الذَّ والتمييُز    واِت.وهَو اسٌم فْضَلٌة نكرٌة جامٌد ُمَفرسِّ

كَجِريٍب نخًال، وصاٍع متًرا، وَمنََوْيِن عسًال، والعدِد نحُو: ( أََحَد َعَرشَ َكْوَكبًا ) إىل تسٍع وتسعَني، وأكثُر وقوعِه بعَد املقاديِر 

  ِة نحُو كْم عبًدا ملكَت.ومنُه متييُز كِم االستفهاميَّ 

ِة فمجروٌر، مفرٌد كتمييِز املائِة وما فوَقها، أو جمموٌع كتمييِز العَرشَ  ا متييُز اخلربيَّ   ا.ِة وما دوَهن فأمَّ

  ِة املجرورِة باحلرِف جرٌّ ونصٌب.يَّ االستفهامِ ولَك يف متييِز 

ا للنِّويكوُن التمييُز مُ  ً ًال كـ (سبِة ُحمَ َفرسِّ أُْس َشيْبًا وَّ ْرَنا اْألَْرَض ُعيُوًنا ) ( اْشتََعَل الرَّ   ). أََنا َأْكثَُر ِمنَْك ماًال  ) ( َوَفجَّ

ٍل  أو غريَ    اإلناُء ماًء. نحو امتألَ حموَّ

 فحًال  مهُ لُ حْ : بئَس الفحُل فَ ومنهُ دينا،  ةِ خِري أدياِن الربيَّ  : منْ هِ وقولِ )  َوال َتْعثَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ  ( داِن نحوُ يؤكِّ وقْد 

  خالًفا لسيبويِه.

 .......................................................................................................................   

املفعول يف معطوف عىل  ) والتمييزُ  بمنصوب آخر وهو التمييز وهو منصوب يف أغلب أحواله ألنه قد جير فقال: ( رشعثم 

ال  )فْضَلٌة  ) أي رصيح فال تقع اجلملة وال شبهها متييزا (وهَو اسٌم  باٌب املفعوُل منصوٌب، أي والتمييز منصوٌب ( قوله:

واِت  ) ال مشتق (جامٌد ال معرفة (  )نكرٌة عمدة من الكالم (  ٌ ملا انبهَم من الذَّ ) أي ومن النسب وال بد من إضافة  ُمَفرسِّ

) وهي تشمل املساحة  بعَد املقاديرِ أي متييز الذات (  ) وأكثُر وقوعهِ  جامعا لنوعي التمييز (هذا القيد ليكون التعريف 

 2040) والصاع=  صاٍع متًرايشمل الكيل نحو ( ) و  ذراعا، عىل ما قيل ( 60× ذراعا  60واجلريب=  )كَجِريٍب نخًال (

عليه  ) قوله تعاىل عىل لسان يوسفنحُو  العددِ  ) بعد ( وغم (  765) املن=  َمنََوْيِن عسًال  ) يشمل الوزن نحو (  و غم (

 99إىل  11) وما بينها فالعدد من  إىل تسٍع وتسعنيَ  ( ) فكوكبا: متييز ألحد عرشَأَحَد َعَرشَ َكْوَكبًا : إّين رأيُت ( السالم

نحُو كْم ) ألن كم االستفهامية بمعنى: أي عدد (  ستفهاميةِ متييُز كِم االي ومن متييز العدد ( ) أومنُه  يكون مفردا منصوبا (

  أي عدد من العبيد ملكَت، فلذا عد النحاة متييزها من متييز العدد، ويكون مفردا منصوبا. :) فكم هنا بمعنى عبًدا ملكَت 

ا متييُز (  ِة فمجرورٌ  ) كم (فأمَّ نحو كْم عبٍد اعتقنا، تريد اإلخبار بكثرة ما وهو أكثر وأبلغ )  مفردٌ  دائام ومتييزها إما ( ) اخلربيَّ

ورقٍة،  عندي مائُة قلٍم ومائتا كتاٍب وألُف كقولك: فيكون مفردا جمرورا  )كتمييِز املائِة وما فوَقها اعتقتم، وهو حينئذ ( 

ِة وما دوَهنانحو كم عبيٍد اعتقنا، وهو حينئذ (  )جمموٌع وإما (  ا كقولك: عندي عرشة ) فيكون مجعا جمرور كتمييِز العَرشَ

  أقالٍم، وأربعُة دفاتٍر.

) أي جيوز أن تقول بكم ديناٍر اشرتيَت الكتاَب، أو بكْم ديناًرا  االستفهاِميَِّة املجرورِة باحلرِف جرٌّ ونصٌب ولَك يف متييِز ( 

  اشرتيت الكتاَب.
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ا للنِّسبةِ (  ً   قوله تعاىل )كـ (  سواء أكان أصله فاعال ) عن أصل ًال ُحمَوَّ  ) أيضا وهو إما أن يكوَن ( ويكوُن التمييُز ُمَفرسِّ

ْأُس َشيْبًا( ْرَنا اْألَْرَض ُعيُوًنا( واألصل اشتعَل شيُب الرأِس، أو كان أصله مفعوال به كقوله تعاىل  ) اْشتََعَل الرَّ  ) َوَفجَّ

أو غَري  واألصل مايل أكثر من مالك ( ) ِمنَْك ماًال أََنا َأْكثَُر  (واألصل فجرنا عيوَن األرِض، أو كان أصله مبتدأ كقوله تعاىل 

ٍل نحو امتأل اإلناُء ماءً    ) إْذ ال يصح أن يقال امتأل ماُء اإلناَء؛ ألن املاء ال يمتلئ. حموَّ

دانِ وقْد (  َديِن ملا قد علم قبل ذكرمها، مثال احلال ) أي قد يكون احلال والتمييز غري مفرس يؤكِّ ين ملبهم بل يكونا مؤكِّ

) هِ قولِ  ( مثال التمييز املؤكد)  وألن معنى العثو هو الفساد، ( )  َوال َتْعثَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ  ) قوله تعاىل: ( نحوُ املؤكدة ( 

منني عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: َوَلَقْد َعلِْمُت بَأنَّ ِديَن هو أبو طالب عّم النبي صىل اهللا عليه وسلم ووالد أمري املؤ

ٍد ... (  ِة دينا ُحمَمَّ هو  )بئَس الفحُل َفْحُلُهم فحًال (  ) أي من التمييز املؤكدومنُه ) فدينا: متييز مؤكد ( مْن خِري أدياِن الربيَّ

ُهُم  بن عطية هيجو به األخطل التغلبي النرصاين جزء من بيت شعر جلرير هو: والتَّْغَلبِيُّوَن بِئَس الفحُل فحُلهُم... فحًال وأُمُّ

ء: هي املرأة إذا كانت  ُء ِمنْطِيُق، التغلبيوَن: قوم من العرب كانوا عىل دين النصارى، الفحل: أراد به هنا أباهم، زالَّ َزالَّ

تفعل ذلك سرتا لسوء حاهلا وإنام كانت كذلك لشدة   مؤخرهتا باخلرقتكّرب ملراد به هنا التي قليلة حلم األليتني، ِمنْطيق: ا

هم فحال، فبئَس: فعل ماض إلنشاء الذم، والفحل: فاعل بئس، فحلُ  العمل والفقر، والشاهد فيه هو قوله: بئس الفحُل 

ُلهم بئس الفحُل، وفحًال: متييز منصوب وهو فحلهم: مبتدأ مرفوع مؤخر واجلملة قبله يف حمل رفع خرب مقدم واألصل فح

د ومن تبعه (  نعم وبئس إذا كان اسام اجلمع بني فاعل  ) فإنه ال جييز خالًفا لسيبويهِ هنا مؤكد، وهذا هو إعراب اإلمام املَُربِّ

بئَس الرجُل رجًال زيٌد، ولذا فقد جعل فحًال يف بيت جرير حاال  :ظاهرا وبني متييزمها كام يف هذا البيت فال يقال عنده

   مؤكدة ال متييزا، واإلمام ابن هشام اختار قول اإلمام املربد وخالف قول اإلمام سيبويه عليهم رمحة اهللا. 
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  ثاين واألربعونالدرس ال

 

  املستثنى

 

  .أخواهتا خمالًفا يف احلكم ملا قبلهااالسم املذكور بعد إال أو إحدى االستثناء هو: 

إال وهو خمالف يف احلكم حرف االستثناء مثل: جاَء املسافروَن إال زيًدا، فزيًدا: مستثنى منصوب لكونه مذكورا بعد 

  للمسافرين ألهنم قد جاؤوا وهو مل جيئ، ويسمى املسافرون مستثنى منه.

  حاشا ). -عدا -خال -سوى -وأخوات إال هي: ( غري

  

  املستثنى بإال 

 

  للمستثنى بإال ثالث حاالت:

  .تاما موجبا فيجب نصب املستثنى منهإذا كان الكالم  أوال:

  .ما كاَن املستثنى منه مذكورا فيهالتام هو: الكالم و

  .ما مل يكن مسبوقا بنفي أو هني أو استفهاماملوَجب هو: الكالم و

ألنه موجب زيًدا، فزيًدا جيب نصبه عىل االستثناء؛ ألن الكالم تام لوجود املستثنى منه وهو القوم، و قاَم القوُم إالمثل: 

  خال من النفي والنهي واالستفهام.

  بني كون االستثناء متصال أو منفصال. وجوب النصبال فرق يف 

  لقوَم إال زيًدا، فزيد بعض من القوم.، مثل: قاَم اما كان املستثنى فيه بعًضا من املستثنى منهفاالستثناء املتصل: 

  ، مثل: قاَم القوَم إال بعًريا، والبعري ليس بعضا من القوم.بعًضا من املستثنى منهفيه ما مل يكن املستثنى واالستثناء املنفصل: 

  فال خيلو من حالتني: إذا كان الكالم تاما غري موجبثانيا: 

  .املستثنى أو إتباعه للمستثنى منه عىل أنه بدل بعض من كلأن يكون االستثناء متصال فيجوز نصب  -1

، فهنا الكالم تام لوجود املستثنى منه القوم وناقص ألنه مسبوق بنفي.   مثل: ما جاَء القوُم إال علي�ا، أو عيلٌّ

  ومثل: ال يقْم أحٌد إال زيًدا أو زيٌد، وهنا الكالم ناقص ألنه مسبوق بنهي.

  زيًدا أو زيٌد، وهنا الكالم ناقص ألنه مسبوق باستفهام. ومثل: هْل قاَم أحٌد إال

  .فيجوز الوجهان أيضا عند بني متيم وجيب النصب عند احلجازينيأن يكون االستثناء منقطعا  -2

  يقول بنو متيم: ما رأيُت القوَم إال محاًرا أو محاٌر، ويقول احلجازيون: ما رأيُت القوَم إال محاًرا فقط.
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  .إعرابه عىل حسب العوامل التي قبلهفإذا كان الكالم ناقًصا غري موَجب ثالثا: 

كأنَك فمثل: ما جاَء إال زيٌد، فهنا الكالم ناقص لعدم ذكر املستثنى منه، وغري موجب لسبقه بنفي، فزيٌد فاعل مرفوع، 

قلَت جاَء زيٌد وحَده، أي أننا نعرب االسم الواقع بعد إال كأن إال غري موجودة وهلذا يسمى هذا االستثناء مفرغا ألن ما 

قبل إال تفرغ للعمل فيام بعدها، وتقول: ما رأيُت إال زيًدا، فزيًدا: مفعول به، وتقول: ما أنَت إال تاجٌر، فتاجٌر: خرب 

ٌد إِالَّ للمبتدأ، ومنه قوله تعاىل   ) فرسوٌل: خرب للمبتدأ، وإال يف مجيع ذلك تكون أداة حرص ملغاة. َرُسوٌل : ( َوَما ُحمَمَّ

  

  االستثناء بغري وسوى

 

  غري وسوى اسامن جيران ما بعدمها باإلضافة دائام.

  :وحكم غري وسوى حكم االسم الواقع بعد إال

زيٍد، فغَري: مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف وزيد مضاف فتقول يف االستثناء التام املوجب: قاَم القوُم غَري 

  فسوى: مستثنى منصوب بفتحة مقدرة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ومثل: قاَم القوُم سوى زيٍد:، إليه

  .زيدٍ  غريُ زيٍد أو  غريَ  غري املوجب: ما قاَم القومُ  وتقول يف االستثناء التام

  ما قاَم غُري زيٍد، برفع زيٍد عىل أنه فاعل، وهكذا تقول يف سوى. املوَجب: وتقول يف االستثناء الناقص غري

  

  بخال وعدا وحاشا االستثناء

 

  .فهام فعالن فاعلهام مسترت وما بعدمها مفعول به أما خال وعدا فإن سبقتهام ما املصدرية

مبني عىل الفتح املقدر، والفاعل مسترت  تقول: قاَم القوُم ما خال زيًدا أو ما عدا زيًدا، فام: مصدرية، خال: فعل ماض

، زيًدا: مفعول به منصوب عائد عىل اسم الفاعل املفهوم من القوم واملعنى هو: قام القوم خال القائُم زيًدا تقديره هو

  بالفتحة.

  .دمها جمرور هباموإن مل تسبقهام ما املصدرية فيجوز أن نقدرمها أفعاال كام لو سبقتهام ما، وجيوز أن نقدرمها حرفني وما بع

  تقول: قاَم القوُم خال زيًدا، أو خال زيٍد، فخال: حرف جر مبني عىل السكون، وزيٍد: اسم جمرور.

  نحو جاَء القوُم حاشا زيًدا أو حاشا زيٍد. وأما حاشا فال تسبقها ما وجيوز أن نقدرها فعال أو حرف جر

  

  

  

  

  



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى
163 

  ) رشح النص( 

 

ُبوا ِمنُْه إِالَّ َقلِيًال ِمنُْهْم ). كالٍم تامٍّ ُموَجٍب نحُو ( واملستثنى بإالَّ ِمنْ    َفَرشِ

َح البدُل يف املُتَِّصِل نحُو ( َما َفَعُلوُه إِالَّ َقِليٌل ِمنُْهْم )، والنصُب يف املنَقطِِع عِ  نَد بني متيٍم، ووجَب عنَد فإِْن ُفِقَد اإلجياُب َترجَّ

بَاَع الظَّنِّ اِحلَجاِزيَِّني نحُو ( َما َهلُْم بِِه ِمْن  ْم فيِهام ) ِعْلٍم إِالَّ اتِّ   فالنصُب نحُو قولِِه:، ما ملْ يتقدَّ

  َوَما يل إِالَّ آَل أَمحَد ِشيَعٌة... َو َما ِيل إِالَّ مذهَب احلقِّ َمْذَهُب.

ًغا. ى ُمَفرَّ   أْو ُفِقَد التَّامُم فعىل حَسِب العوامِل نحُو ( َوَما َأْمُرَنا إِالَّ َواِحَدٌة ) ويسمَّ

. ويستثنى بغِري وِسوى خافَضِني ُمعرَبْنيِ بإعراِب االسمِ    الذي بعَد إِالَّ

  خال وعدا وحاشا نواِصَب وخوافَِض، وبام خال وبام عدا وليَس وال يكوُن نواِصَب.وبِ 

.......................................................................................................................  

) معطوف عىل  واملستثنى بإالَّ ستثنى وهو منصوب يف بعض األحوال فقال: ( منصوب آخر وهو امليف الكالم عىل رشع ثم 

بأن  )كالٍم تامٍّ  ِمنْ  املفعول يف قوله: املفعول منصوٌب، أي واملستثنى بإال منصوب، ثم املستثنى بإال له أحوال ألنه إن كان (

) نحُو ء متصال ( فيجب نصبه سواء كان االستثنا استفهامبأن مل يسبق بنفي أو هني أو  ) ُموَجٍب  كان املستثنى منه مذكورا (

ُبوا ِمنُْه إِالَّ َقِليًال ِمنُْهْم  قوله تعاىل: ( اء تأخر املستثنى عن املستثنى منه كام مر وأم منقطعا نحو قاَم القوُم إال محاًرا، وس )َفَرشِ

) بأن اشتمل عىل نفي أو هني  اإلجياُب  ) منه ( ُفِقدَ ) كان الكالم تاما ولكن (  فإِنْ  من أمثلة أم تقدم نحو قاَم إال زيًدا القوُم (

َح البدُل أو استفهام (  ) أي اتباع املستثنى للمستثنى منه يف إعرابه عىل أنه بدل بعض من كل، وجيوز النصب ولكن  َترجَّ

َما َفَعُلوُه إِالَّ  ) قوله تعاىل ( نحوُ  بعضا من املستثنى منه ( ) بأن كان املستثنى املُتَِّصلِ ) االستثناء (  يفاالتباع أوىل وأرجح ( 

،  ) برفع قليل عىل أنه بدل من الواو يف فعلوه، وهذه قراءة اجلمهور، وقرأ ابن عامر بنصب قليل عىل االستثناء َقِليٌل ِمنُْهمْ 

املستثنى بعضا من املستثنى منه، نحو ما قاَم القوُم إال محاًرا عىل  مل يكن) بأن  املنَقطِعِ  ) االستثناء (يف  النصُب ) ترّجح ( و (

النصب عىل  ) ووجَب  ) دون احلجازيني،( ِعنَد بني متيمٍ  ولكن هذا الرتجيح إنام هو ( البدليةاالستثناء أو إال محار عىل 

َما َهلُْم بِِه  قوله تعاىل: ( )نحُو اء التنزيل وذلك ( ) وال جيوز عندهم البدل  وبلغتهم ج عنَد اِحلَجاِزيِّنيَ االستثناء يف املنقطع ( 

بَاَع الظَّنِّ ِمْن  فإتباَع: منصوب عىل االستثناء، وهو منقطع ألن اتباع الظن ليس بعضا من العلم، واتفق القراء  ) ِعْلٍم إِالَّ اتِّ

ْم ( عىل النصب، وهذا احلكم  الكائنني يف كالم تام  ) أي يف املتصل واملنقطع فيِهام ) املستثنى عىل املستثنى منه (ما ملْ يتقدَّ

يف املتصل واملنقطع عىل حد سواء وال جيوز البدل نحو: ما حَرض إال حينئذ واجب  )فالنصُب  غري موجب، فإن تقدم (

َد ِشيَعٌة... َو َما ِيل إِالَّ مذهَب احلقِّ َوَما يل إِالَّ آَل أمحَ ) أي الُكَميْت (  نحُو قولِهِ (  عليَّا الضيوُف، وما قِدَم إال فرًسا القومُ 

) شيعة أي أنصار، والشاهد هو نصب آل ومذهب عىل االستثناء لتقدم املستثنى عىل املستثنى منه واألصل ومايل  َمْذَهُب 

. شيعة إال آَل    أمحَد ومايل مذهٌب إال مذهَب احلقِّ
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) فارفع  فعىل حَسِب العواملِ  ( ورشطه أن يكون غري موجب) من الكالم بأن مل يرصح فيه باملستثنى منه  أْو ُفِقَد التَّاممُ  (

أداة النفي واالستثناء وانظر ما يكون إعرابه فاجعله لالسم الواقع بعد إال نحو ما جاَء إال زيٌد، فزيد فاعل ألننا إذا قلنا: 

) فأمرنا: مبتدأ ومضاف إليه، وإال: أداة استثناء ملغاة، َوَما َأْمُرَنا إِالَّ َواِحَدٌة  اىل () قوله تعنحُو جاَء زيٌد كان زيٌد فاعال ( 

  وواحدٌة: خرب.

ى ( ًغا ) هذا االستثناء (ويسمَّ   ) ألن ما قبل إال تفرغ للعمل فيام بعدها. ُمَفرَّ

) باإلضافة لالسم  خافَضنيِ  حال كوهنام () أيضا  ويستثنى بغِري وِسوى ( ثم ملا أكمل أحوال إال رشع يف أخواهتا فقال

) يقع  بإعراِب االسِم الذي  ويكون إعراب غري لفظيا وإعراب سوى تقديريا ( )ُمعرَبْنيِ  الذي بعدمها، وحال كوهنام (

فيجب النصب يف الكالم التام املوجب نحو قاَم القوُم غَري زيٍد أو سوى زيٍد، وجيوز  يف إال ) عىل التفصيل السابق بعَد إِالَّ (

النصب واإلتباع يف نحو ما قاَم القوُم غَري زيٍد أو غُري زيٍد ألنه كالم تام غري موجب، ويكون عىل حسب العوامل يف نحو 

   ما قاَم غُري زيٍد ألنه مفّرغ.

) خوافَِض ) حال كوهنا (  وللمستثنى عىل تقدير كوهنا أفعاال (  )نواِصَب  ( احال كوهن )بِخال وعدا وحاشا  ( ) يستثنىو  (

) أي ويستثنى بخال وعدا إذا سبقتهام ما املصدرية وحينئذ ال  وبام خال وبام عدا للمستثنى عىل تقدير كوهنا حروف جر (

  احلروف.يكونا إال نواصب ألن ما املصدرية ال تدخل عىل 

) ومها فعالن ناقصان نحو جاَء القوُم ليَس زيًدا، وقدم القوُم ال يكوُن زيًدا بمعنى إال  ليَس وال يكونُ  يستثنى بـ () و  (

أي من أدوات  -دَّ منهازيدا، فاسمهام مسترت تقديره هو وزيًدا خربمها، قال الشيخ العالمة عبد الكريم الدبان: عَ 

ُن ) واملنصوُب بعدمها خٌرب هلام ال منصوب عىل أنه مستثنى وإن كان مستثنى من بعُض النحاِة ( ليَس وال يكو -االستثناء

  حيث املعنى. اهـ. توضيح قطر الندى.

  ) لالسم الذي بعدمها.   نواِصَب يستثنى بام خال وما عدا وليس وال يكون حال كوهنا ( إنام و

اسم فقط وهو غري وسوى،  -2حرف فقط وهو إّال،  - 1اتضح مما مر أن أدوات االستثناء ثامن: وهي أربعة أقسام: تنبيه: 

  مشرتك بني الفعلية واحلرفية وهو خال وعدا وحاشا. -4فعل فقط وهو ليس وال يكون،  -3
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  لث واألربعونالدرس الثا

 

  جمرورات األسامء

 

  جيّر االسم بواحد من ثالثة أشياء:

  نحو: مررُت بالتاجِر. حروف اجلراألول: 

  نحو: هذا بيُت التاجِر. اإلضافة الثاين:

  مررُت بزيٍد التاجِر.نحو  التبعيةالثالث: 

  

  اجلرّ  فوحر

 

  نوعان: حرف اجلر

  الالم ). -الباء -يف -عىل -عن -إىل -وهو سبعة: ( ِمن ُمشرتك بني االسم الظاهر واملضمر -1

اجلر من عىل االسم الظاهر زيد وعىل الضمري اهلاء، ، فدخل حرف جيٍد  تقول: اشرتيُت الكتاَب ِمن زيٍد وأخذتُه منُه بسعرٍ 

  ). نُّوٍح  َوِمن َك ومنه قوله تعاىل: ( َوِمنْ

  التاء ). -الواو -الكاف - حتى -ُمنْذُ  -ُمذْ  -أي ال يدخل عىل الضمري وهو سبعة أيضا: ( ُربَّ خمتص بالظاهر  -2

  يتَُه.ٍل صالٍح َلقِ رجبَّ جتر إال األسامء النكرة، مثل: رُ  فُربَّ ال 

  وُمْذ وُمنُْذ جتران االسم الظاهر الدال عىل الزمن، مثل: ما رأيتَُك ُمْذ أو ُمنُْذ يومِني.

  اْلَفْجِر ). َمطَْلعِ  كقوله تعاىل: (َسَالٌم ِهَي َحتَّىوحتى ال جتر إال االسم الظاهر الدال عىل انتهاء الغاية، 

  ألسِد.ال جتر إال االسم الظاهر، مثل: زيٌد كاوالكاف أيضا 

َك َفَال وَ  : (والواو والتاء ال جتران إال املقسم به، كقوله تعاىل   َألَِكيَدنَّ أَْصنَاَمُكْم ). اهللاَِوتَ  َال ُيْؤِمنُوَن ) وقوله: ( َربِّ
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  اإلضافة

 

حسب موقعه من  ، واملجرور هو املضاف إليه، وأما املضاف فيبقى عىلضّم اسم إىل آخر عىل وجه خمصوصوهي: 

  ، مثل: جاَء صديُق زيٍد، ورأيُت صديَق زيٍد، ومررُت بصديِق زيٍد.اإلعراب

  ذف النون من املثنى ومجع املذكر السامل.حتوجيب أن حيذف من املضاف أل إن كان مقرتنا هبا، والتنوين إن كان منونا، وكذا 

  غرفِة مثال.لتقول: فتحُت الباَب أو باًبا، فإذا أضفَت قلَت: فتحُت باَب ا

  وتقول: حَرض الكاتباِن أو الكاتبوَن، فإذا أضفت قلَت: حَرض كاتبا املدرسِة أو كاتبو املدرسِة.

  واإلضافة نوعان: إما معنوية، وإما لفظية.

  

  اإلضافة املعنوية

 

   .مشتقا وال املضاف إليه معموال له فيها ما مل يكن املضاف اإلضافة املعنوية هي:

  فهذه إضافة معنوية؛ ألن الباب ليس مشتقا وال املضاف إليه معموال له.مثل: باُب زيٍد، 

   فهذه إضافة معنوية؛ألنه وإن كان الكاتب مشتًقا لكونه اسم فاعل لكن املضاف إليه غري معمول له. ومثل: كاتُب املدرسِة،

  واإلضافة املعنوية سميت بذلك ألهنا تفيد أمرا معنويا وهو التعريف أو التخصيص.

  ف الكتاب وتعني.ل: كتاُب زيٍد، فكلمة كتاب إذا أخذت وحدها دلت عىل كتاب غري معني، فإذا أضفتها إىل زيد تعرَّ مث

، فكتاب إذا أضفته إىل نكرة فقد خصصته وضيقت عمومه.   ومثل: كتاُب صبيٍّ

   واإلضافة املعنوية عىل ثالثة أقسام:

  .عنه به ، وصاحلا لإلخبارملضاف إليهمن ا بعضاإذا كان املضاف  أن تكون بمعنى ِمنْ  -1

فاخلاتم جزء وبعض مثل: خاتم فضٍة، وثوب حريٍر، وباب ساٍج، أي خاتم من فضة، وثوب من حرير، وباب من ساج، 

  تم فنقول: هذا اخلاتُم فضٌة، وكذا البقية.امن الفضة ألهنا قد يصنع منها اخلاتم وغريه، ويصح أن نخرب بالفضة عن اخل

  .بمعنى يف إذا كان املضاف إليه ظرفا للمضافأن تكون  -2

مكر الليِل، وشهيد الداِر، أي مكر يف الليل ألن الليل ظرف زماين لوقوع املكر، وشهيد يف الدار ألن الدار ظرف مثل: 

  مكاين للشهادة.

  .وال يف نْ أن تكون عىل معنى الالم إذا مل يصلح تقدير مِ  -3

  م الفرِس، أي كتاب لزيٍد، وصديق خلالٍد، وجلام للفرِس.مثل: كتاب زيٍد، وصديق خالٍد، وجلا
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  للفظيةاإلضافة ا

 

  ، فإذا انتفى أحد القيدين كانت معنوية.مشتقا عامال يف املضاف إليه فيها ما كان املضافوهي: 

  وال تكون عىل معنى حرف اجلر. وسميت كذلك ألهنا ال تفيد تعريفا وال ختصيصا بل جمرد ختفيف النطق وتسهيله

تقول: هذا فاتُح باٍب، فإضافة فاتح إىل الباب لفظية ألن املضاف وهو فاتح مشتق لكونه اسم فاعل، وهو عامل يف الباب 

، وباًبا: مفعول مسترت تقديره هوضمري ففاتح: خرب هذا وفاعله أي يفتح بابا، عىل أنه مفعول له واألصل هذا فاتٌح باًبا، 

  ن اللفظ مع سقوط التنوين يكون أخف.فإباٍب أخف من هذا فاتٌح باًبا  الفاعل، وقولنا هذا فاتُح السم 

والدليل عىل أن اإلضافة هنا مل تفد التخصيص هو أن تقييد الفتح بالباب ليس بجديد حلصوله قبل اإلضافة يف نحو هذا 

  فاتٌح باًبا.

هذا معموُر الداِر، فإضافة معمور إىل الدار لفظية ألن املضاف وهو معمور مشتق لكونه اسم مفعول، وهو عامل  وتقول:

  فمعموٌر: خٌرب، وداُر: نائب فاعل السم املفعول. أي ُيعَمُر داُرُه، ،دارهُ يف الدار عىل أنه نائب فاعله، واألصل هذا معموٌر 

  ه.دارُ  معمورٌ الداِر أخف من هذا  وقولنا هذا معمورُ 

  

  وجود أل مع املضاف

 

  قد سبق أن أل تسقط من املضاف فإذا أردت أن تضيف الباب إىل الدار قلت: باب الداِر، وال جيوز أن تقول الباب الداِر.

  ولكن يستثنى من ذلك مخسة مواضع كلها من اإلضافة اللفظية وهي:

  ، مثل: هذان الضاربا زيٍد. أن يكون املضاف مثنى -1

  ، مثل: هؤالِء الضاربو زيٍد. مذكر ساملًا مجعَ أن يكون املضاف  -2

  ، مثل: هذا الضارُب الرجِل.أن يكون املضاف إليه مقرتنا بأل -3

، فالضارب مضاف إىل رأس، ورأس ، مثل: هذا الضارُب رأِس الرجلِ املضاف إليه مضافا إىل ما فيه ألأن يكون  -4

   مضاف إىل الرجل.

، ، مثل: مررُت بالرجِل الضارِب غالِمهِ إليه مضافا إىل ضمري يعود عىل لفظ يشتمل عىل ألاملضاف أن يكون  -5

  فالضارب جاز اقرتانه بأل ألنه مضاف إىل اسم وهو غالم مضاف بدوره إىل ضمري يعود عىل الرجل.
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   ) رشح النص( 

 

ا بحرٍف مشِرتكٍ   -أو خمتَصٍّ بالظاهرِ  - للقسِم وغِريهِ  والباءُ والالُم ِمْن وإىل وعْن وعىل ويف  وهوَ  -باٌب: خيفُض االسُم إمَّ

كغالِم زيٍد، أو ِمْن كخاتِم  أو بإضافٍة إىل اسٍم عىل معنى الالمِ  -وهَو ُربَّ وُمْذ وُمنُْذ والكاُف وحتى وواُو القسِم وتاُؤهُ 

ةً ) ِل يْ اللَّ  ُر كْ مَ  ـ (حديٍد، أو يف ك َبالَِغ  أو بإضافِة الوصِف إىل معمولِه كـ ( ،أو التخصيصِ  ألهنا للتعريِف  ؛وتسمى معنويِّ

   .التخفيِف  ألهنا ملجردِ  ؛وتسمى لفظيةً  الوجهِ  وحسنِ  ،الدارِ  ) ومعمورِ اْلَكْعبَِة 

والضاربو زيٍد، والضارُب يف نحِو الضاربا زيٍد، إال وال أْل  ،لإلعراِب مطلًقا تنوينًا وال نوًنا تاليةً  اإلضافةُ  وال جتامعُ 

  ِه.ارِب غالمِ الرجِل، وبالرجِل الضَّ  رأسِ  الرجِل، والضارُب 

.......................................................................................................................  

خيفُض  يف خمفوضات األسامء ()  باٌب  ملجرورات فقال: (ملا فرغ املصنف من املرفوعات واملنصوبات رشع يتكلم عىل ا

ا بحرٍف مشِرتكٍ  ) ال فرق بني أن  ِمْن وإىل وعْن وعىل ويف والالُم والباءُ ) سبعٌة (  وهوَ  ) بني الظاهر واملضمر ( االسُم إمَّ

، ومررُت بزيٍد ( للقسِم وغِريهِ (  الباء تكون  ) سبعةٌ وهَو  ) وال يدخل عىل املضمر ( بالظاهرِ أو خمتَصٍّ  ) نحو باهللاِ ألفعلنَّ

وهي عىل  ) أو بإضافٍة إىل اسمٍ  فهذه ال يصح جرها للضمري ( ) ُربَّ وُمْذ وُمنُْذ والكاُف وحتى وواُو القسِم وتاُؤهُ  أيضا (

وذلك إذا كان ) أو ِمْن (  أي غالم لزيد )كغالِم زيٍد  ( وذلك إذا مل يصح تقدير ِمن أو يف )عىل معنى الالِم  أنواع (ثالثة 

) وذلك إذا كان أو يف (  أي خاتم من حديٍد )  كخاتِم حديٍد  ( املضاف بعضا من املضاف إليه وصاحلا لإلخبار به عنه

وا َبْل  :) قوله تعاىل كـ املضاف إليه ظرفا للمضاف ( ِذيَن اْستَْكَربُ ِذيَن اْستُْضِعُفوا لِلَّ ) أي مكر يف الليل  لِ يِ اللَّ  رُ كْ مَ ( َوَقاَل الَّ

ةً  هذه اإلضافة ( ) وتسمى( أو يت زيٍد ( ) إذا كان املضاف إليه معرفة نحو ب ألهنا للتعريِف ) إلفادهتا أمرا معنويا (  معنويِّ

  ) أي لتخصيص املضاف باملضاف إليه إن كان نكرة كغالم رجٍل. التخصيصِ 

نُكْم  :تعاىلقوله  )كـ ) سواء كان اسم فاعل (  إىل معمولهِ ) أي االسم املشتق (  أو بإضافِة الوصِف (  ُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِّ َحيْ

 ) واألصل بالًغا الكعبَة أي أن اإلضافة من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، أو كان اسم مفعول َبالَِغ اْلَكْعبَةِ ( َهْدًيا 

) واألصل معموٌر داُره فتكون اإلضافة من إضافة اسم املفعول إىل نائب فاعله، أو كان  الدارِ  ومعمورِ  ( كمرضوب الوجهِ 

) واألصل حسٌن وجُهُه، وهو فاعل حلسن فتكون اإلضافة من إضافة الصفة  الوجهِ  وحسنِ  صفة مشبهة كطيب القلب (

ولكن متصفة باحلسن  ما عىل ذات كَحَسن تدلاملشبهة إىل فاعلها، والصفة املشبهة كاسم الفاعل تدل عىل ذات وحدث 

بخالف الصفة املشبهة فتدل عىل  يف وقت من األوقاتالفرق بينهام هو أن اسم الفاعل يدل عىل اتصاف الذات باحلدث 

فليس الرضب صفة يف وقت ما دل عىل أنه قد رضبه  ،زيٌد ضارٌب عمًرا :فإذا قلت وقات،األ سائرثبوت الصفة للذات يف 

سن: مجيل، حومثل  بصورة مستمرة غري مقيدة بزمنفيدل عىل ثبوت احلسن له  ،زيٌد حسُن الوجها: ولنثابتة له بخالف ق

  قبيح، كريم، طويل، قصري، َتِعب، َبَطل.

  ) فال تفيد تعريفا وال ختصيصا. التخفيِف  ألهنا ملجردِ  ( إلفادهتا أمرا لفظيا)  لفظيةً  ) هذه اإلضافة ( وتسمى (
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) وهي نون املثنى ومجع املذكر السامل فهي تيل  لإلعراِب  وال نوًنا تاليةً  فال يقال كتاٌب زيٍد ( ) تنوينًا اإلضافةُ  وال جتامعُ (

بعد األلف التي هي عالمة إعراب املثنى، واحرتز بالتالية  أتت، فالنون الغالمانِ وتأيت بعد حرف اإلعراب كقولنا جاَء 

لإلعراب عن التي تأيت قبل اإلعراب كنون املفرد كحني تقول هذا حٌني، فإعراهبا بضمة واقعة بعد النون، فلذا ال نحذف 

فإهنا قد جتامع ) أي من غري استثناء بخالف أل  مطلًقاوقوله ( ،: آتيَك حَني طلوِع الشمسِ تقولالنون عند اإلضافة 

يف  (اإلضافة اللفظية  من) يف مخسة مواضع  إال) فال يقال جاَء الغالُم زيٍد (  أْل  جتامع اإلضافة ()  وال اإلضافة ولذا قال (

) مما املضاف فيه وصف جمموع مجع  والضاربو زيدٍ ) مما املضاف فيه وصف مثنى واملضاف إليه معموله (  نحِو الضاربا زيٍد 

 )الرجلِ  رأسِ  والضارُب مقرتن بأل أيضا ( ) مما املضاف إليه وصف  والضارُب الرجلِ  مذكر ساملًا واملضاف إليه معموله (

) مما املضاف إليه مضاف إىل ضمري يعود عىل  هِ ارِب غالمِ بالرجِل الضَّ  ) مررُت ( و مما املضاف إليه مضاف إىل ما فيه أل (

   ما فيه أل.

التابع هو العامل يف يف  عنده ألن العامل ؛إىل اجلر باحلرف أو اإلضافة جع عندهمل يذكر املصنف اجلر بالتبعية ألنه ير تنبيه:

ومثل:  ،بالباء انجمروروالرجل  مثل: مررُت بالرجِل الفاضِل، فالفاضلاملتبوع، والعامل يف املتبوع إما احلرف أو املضاف، 

  فتأمل. ، فالذي جر الفاضل هو نفسه الذي جر زيًدا وهو غالم.جاَء غالُم زيٍد الفاضلِ 
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  رابع واألربعونالدرس ال

 

  اسم الفعل -ما يعمل عمل الفعل

 

  منها:هنالك أسامء تعمل عمل أفعاهلا 

  .وزمنه ولكنه ال يقبل عالمتهما ناب عن الفعل يف معناه وعمله اسم الفعل وهو: 

  أو هيهاَتُت. عمل عمله فريفع الفاعل ولكنه ال يقبل عالمته فال يقال هيهاَتْت هو يمثل: هيهاَت بمعنى الفعل املايض َبُعَد و

  واسم الفعل من حيث زمنه ثالثة أقسام: 

  : َوْي بمعنى أَعجُب، واسم فعل أمر مثل: َصْه بمعنى اسكْت.اسم فعل ماض مثل: هيهاَت، واسم فعل مضارع مثل

  والسم الفعل أحكام هي:

ٌل أو منقوٌل اأوال:    .سم الفعل إما ُمْرَجتَ

  ، مثل هيهاَت وَصْه.ما وضع من أول األمر عىل أنه اسم فعلفاملرجتل هو: 

، مثل: دوَنَك فهو ظرف مكان، فإذا أردت به ما وضع أوال لظرف أو جار وجمرور ثم نقل إىل اسم الفعلواملنقول هو: 

: اسم فعل أمر مبني عىل الفتح، والكاف: حرف دال : دوَنَك الكتاَب، أي خذه، فدونَ تقولمعنى خْذ كان اسم فعل أمر، 

عىل اخلطاب، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، والكتاَب: مفعول به، ومثل: إليَك: فهو جار وجمرور، فإذا أردت به 

  ى ابتعد كان اسم فعل أمر، تقول: إليَك عني يا هذا.معن

ومن أسامء الفعل املرجتلة ما صيغ عىل وزن َفَعاِل من األفعال الثالثية التامة مثل: َحذاِر بمعنى احذر، ونزاِل بمعنى انزل، 

   وزن فعال فهو قيايس. ما ورد عن العرب باستثناء ما صيغ عىلعىل وأسامء الفعل سامعية يقترص فيها  ودراِك بمعنى أدرْك،

فال يكون مبتدأ وال خربا وال فاعال  م الفعل كله مبني عىل ما سمع عليه من العرب وليس له حمل من اإلعراباسثانيا: 

   وال مفعوال وال غري ذلك.

، فريفع الفاعل فقط إن كان فعله الزما مثل: هيهاَت القمُر، وينصب يثبت السم الفعل ما يثبت للفعل الذي بمعناهثالثا: 

  : دراِك زيًدا.مثلمفعوله إن كان فعله متعديا 

  فال يصح أن تقول: زيًدا دراِك، كام يصح أن تقول: زيًدا أدرْك. اسم الفعل ال يتأخر عن معموله: رابعا

  .ل فإنه يعمل مذكورا وحمذوفابل ال بد من ذكره، بخالف الفع اسم الفعل ال حيذف :خامسا

، فتقول: صْه بلفظ واحد للمفرد واملثنى واجلمع واملذكر اسم الفعل ال يربز معه ضمري إذا أسند ملثنى أو مجع: سادسا

  واملؤنث، بخالف الفعل.

  نحدْثَك. : انزْل تقول، تقول: نزاِل نحدْثَك، كام إذا كان اسم الفعل داال عىل الطلب جزم املضارع يف جوابه: سابعا

تقول: نزاِل فنحدَثَك، كام تقول: انزْل وأما يف النصب فال جيوز نصب املضارع بعد الفاء الواقعة يف جواب اسم الفعل، فال 

  بل جيب رفع املضارع. فنحدَثَك 
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  املصدر

 

 يعمل إال بثامنية عمل فعله فيكتفي بالفاعل إذا كان فعله الزما وينصب مفعوله إذا كان فعله متعديا ولكنه ال يعمل املصدر

  رشوط هي:

  .صحة حلول ( أْن والفعل ) أو ( ما الفعل ) حمل املصدر -1

فنقدر أن والفعل إذا كان الزمان ماضيا أو مستقبال تقول: أعجبني طرُدَك اللصَّ أمِس، ويعجبني طرُدَك اللصَّ غًدا، إْذ 

  ويف اجلملة الثانية: يعجبني أن تطرَد اللصَّ غًدا. يصح يف اجلملة األوىل أن تقول: أعجبني أْن طرْدَت اللصَّ أمِس،

  ونقدر ما والفعل إذا كان الزمان حاال تقول:يعجبني طرُدَك اللصَّ اآلَن،إْذ يصح أن تقول: يعجبني ما طرْدَت اللصَّ اآلَن. 

: م فعول به منصوب فطرُد: فاعل مرفوع، وهو مضاف والكاف مضاف إليه وهو من باب إضافة املصدر إىل فاعله، اللصَّ

  باملصدر.

را -2 ْيبَُك زيًدا.أن ال يكون ُمصغَّ   ، فال يقال: أعجبني ُرضَ

  ، عىل أن خالدا مفعول به هلو العائد عىل املصدر.حسٌن، وهَو خالًدا قبيٌح ، فال يقال: رضيب زيًدا أْن ال يكون مضمرا -3

أعجبتني رضَبتَُك زيًدا؛ ألن رضبة مصدر خمتوم بتاء دالة عىل ، فال يقال: بالتاء الدالة عىل الوحدة توماأن ال يكون خم -4

  املرة الوحدة أي رضبة واحدة.

َك الشديَد زيًدا، ألن الرضب وصف بالشدة قبل أن ، فال يقال أعجبني رضبُ أن ال يكون موصوفا قبل متام عمله -5

  لرضب.االشديد صفة و، الشديدُ  ايستويف مفعوله، فإن أخرت الوصف جاز فتقول: أعجبني رضُبَك زيدً 

ليس مفعوال ملصدر حمذوف والتقدير: مالَك ومالبستََك  ، فإذا قلَت: مالَك وزيًدا ؟ فزيًداأن ال يعمل وهو حمذوف -6

  زيًدا، بل هو مفعول معه.

ُه َعَىل رَ ، أن ال يكون مفصوال عن معموله بأجنبي -7 ائُِر ) أن جيعل ْجِعِه َلَقاِدٌر فال جيوز يف قوله تعاىل: ( إِنَّ َ َيْوَم ُتبَْىل الرسَّ

يوَم معموال لرجِعِه ألنه قد فصل بينهام باخلرب قادر وهو أجنبي عن املصدر، بل هو منصوب بفعل حمذوف والتقدير يرجُعُه 

  يوَم تبىل الرسائر.

  ، فال يقال: أعجبني زيًدا رضُبَك.أن ال يتأخر عن معموله -8
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  استعامالت املصدر

 

  العامل عمل فعله له ثالثة استعامالت وهي: املصدر

، وهو األكثر ورودا، وإضافته إما إىل فاعله مثل: يعجبني فهُمَك الدرَس، وطاعتَُك الوالديِن، أن يكون مضافا -1

باَء بنوهم عيص اآليأي من سوء الرتبية أن  ،باِء بنوهموإكراُمَك الضيَف، وإما إىل مفعوله مثل: من سوِء الرتبيِة عصياُن اآل

  وبنوهم هو الفاعل، واإلضافة إىل املفعول أقل ورودا من اإلضافة إىل الفاعل.فعصيان مضاف إىل مفعوله 

أي أن يطعم الرجُل يتيام، فالفاعل  ِيف َيْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة َيتِيًام َذا َمْقَرَبٍة ) إِطَْعامٌ َأْو  (كام يف قوله تعاىل:  ،أن يكون منونا -2

  ، وقد تقدم هذا يف بحث الفاعل.للمصدر حمذوف ويتيام مفعول به

زيٌد شديُد احلبِّ أوالَدُه، فأوالده مفعول به للمصدر الذي هو  :نحو ،قليل، وإعامله يف هذه احلالة أن يكون مقرتنا بأل -3

  .احلّب 
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  ) رشح النص( 

 

ُر عن باٌب: يعمُل عمَل فعِلِه سبعٌة:  اسُم الفعِل َكهيهاَت وَصْه وَوْي بمعنى َبُعَد واسكْت وَأعَجُب، وال حيذُف وال يتأخَّ

ٌل، وال يَ يْ لَ اَب اهللاِ عَ تَ معمولِِه، و ( كِ   وْ ِدي أَ مَ َمكاَنِك ُحت  :زُم املضارُع يف جواِب الطََّلبِيِّ منُه نحوُ ُريُه، وُجي ُز ضمِ ْربُ ُكْم ) ُمتَأوَّ

  ُب.َص نْ ، وال يُ ِحييتسَرتِ 

ًرا، وال مضمًرا، وال حمدوًدا، َص مُ  :ا، ومل يكنْ ُه فعٌل مَع َأْن أو مَ لَّ لَّ حمَ َح  واملصدُر كرضٍب وإكراٍم إنْ  وال منعوًتا قبَل العمِل غَّ

ًرا عنهُ ؤوال مُ  ،وال مفصوًال من املعمول ،وال حمذوًفا   .خَّ

ٌ بَ  املرءُ  هِ  إنَّ ظلَم نفِس َال ) وقوِل الشاعِر: أَ  اَس ُع اهللاِ النَّفْ ال دَ وْ لَ ( وَ  نحوُ  وإعامُلُه مضاًفا أكثُر   امٌ عَ طْ إِ  وْ ( أَ  نحوُ  ا أقيُس ، ومنونً نيِّ

  إَِهلُُه. زِق امليسءِ عجبُت من الرِّ  :نحوُ  اذٌّ َش   ) وبأْل يًام تِ يَ  ةٍ بَ غَ ْس ي مَ ذِ  مٍ وْ يف يَ 

.......................................................................................................................   

) وهي  اسُم الفعلِ  أحدها ()  سبعةٌ  من األسامء ( ) يعمُل عمَل فعلِهِ يف ذكر األسامء التي تعمل عمل فعلها ( )  باٌب  هذا (

) ما هو  وَ  َكهيهاَت ، وهو ثالثة أنواع ما هو بمعنى املايض ( كلمة تدل عىل معنى الفعل وتعمل عمله وال تقبل عالماته

) َوْي  وَ  اسكْت  ) صه بمعنى ( وَ  بمعنى َبُعدَ فهيهات ( )  َوْي (  نحو ) ما هو بمعنى املضارع وَ  َصهْ بمعنى األمر نحو ( 

وهذه األنواع كلها سامعية والقيايس من اسم الفعل ما صيغ من فعل ثالثي تام عىل وزن فعال كنزال  ) أَعَجُب بمعنى ( 

) بل ال بد من ذكره، بخالف الفعل فإنه يعمل مذكورا وحمذوفا  ال حيذُف  (أنه ) السم الفعل أحكام منها  وبمعنى انزل ( 

ُر عن معمولِهِ ( اَب اهللاِ تَ كِ ) فال يصح أن تقول: زيًدا دراِك بتقديم املفعول وتأخري اسم الفعل، وأما قوله تعاىل (  وال يتأخَّ

ٌل  اِلزموه، فـ (كتاَب اهللاِ مفعول به مقدم السم الفعل عليكم واملعنى هو كتاب اهللا  عىل أن)  ُكمْ يْ لَ عَ  عىل أن عليكم  ) ُمتَأوَّ

فعل حمذوف والتقدير: كتَب اهللاُ ذلَك عليكم كتاًبا، فيكون اجلار واملجرور ليس اسم فعل وكتاب اهللا مفعول مطلق ل

) فال يقال صهي وصها وصهوا وصهن بل يقال صه للجميع  ُريهُ ُز ضمِ ْربُ وال يَ (  عليكم متعلقني بالفعل املحذوف كتَب 

) قول  نحوُ ) أي من اسم الفعل كام جيزم يف جواب الطلب من الفعل (  زُم املضارُع يف جواِب الطََّلبِيِّ منهُ وُجي بلفظ واحد ( 

جشَأْت: هنضت وثارت من فزع أو حزن،  )ِحيي تسَرتِ  وْ ِدي أَ َمكاَنِك ُحتمَ ِيل كلامَّ َجَشَأْت وَجاَشْت...( وْ وقَ الشاعر: 

فعلني يعودان عىل نفسه، مكانِك: جاشْت: غلت من الفزع أو احلزن ومعناه قريب من األول، والضمريان املسترتان يف ال

كلام ثارت نفسه وغلت من اخلوف يف احلروب ومهت بالفرار  ، واملعنى هو يقول الشاعر لنفسهاثبتياسم فعل أمر بمعني 

، والشاهد فيه هو جزم الفعل حتمدي لوقوعه يف جواب اسم اثبتي فإما أن حتمدي عىل ثباتك أو تقتيل فتسرتحيي من الدنيا

َثَك بنصب ُب َص نْ وال يُ  الطلبي مكانِك (الفعل    بل جيب رفعه. ه) املضارع يف جواب الطلب باسم الفعل فال يقال صْه فنحدِّ

وهو االسم الدال عىل احلدث املجرد عن الزمان، املشتمل عىل  ) املصدرُ ) الثاين من األسامء التي تعمل عمل الفعل (  وَ  (

شتمل عىل نفس أحرف فعله بال زيادة، ومثل أكرم يكرم ارضًبا، فالرضب  حروف فعله أو أزيد منها، مثل رضب يرضب

) ليشري   كرضٍب وإكرامٍ  ، وهلذا مثل املصنف بمثالني بقوله (إكراًما فاإلكرام اشتمل عىل حرف زائد وهو األلف قبل آخره
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لَّ حمَلُه فعٌل َح  إنْ هي: (  بثامنية رشوطإىل أنه ال فرق بني كون املصدر جمردا أو مزيدا فيه فكالمها يعمل عمل فعله ولكن 

والواجَب  ،) املصدريتني نحو يرسين أداُؤَك الواجَب، فأداؤك: فاعل يرس وهو مضاف إىل فاعله وهو الكاف امَع َأْن أو مَ 

اجَب إذا ويمكن أن حيل حمله أن املصدرية والفعل أو ما املصدرية والفعل فتقول: يرسين َأْن أديَت الو مفعول به للمصدر،

أن املصدرية إذا دخلت عىل  أو يرسين أَْن تؤدَي الواجَب إذا أردت االستقبال ألن، األداء هأردت امليض أي أنه قد حتقق من

إن أردت احلال ألن  لالستقبال، أو يرسين ما تؤدي الواجَب عينته  املضارع وإذا دخلت عىل املايض أبقته عىل الزمن املايض

، فإذا مل يصح أن حيل الفعل مع أن أو ما حمل املصدر فال يصح عمله مثل: رضًبا زيًدا، لألزمنة الثالثةتصلح ما املصدرية 

باملصدر بل هو منصوب بفعل حمذوف تقديره ارضب، فاملصدر هنا حيل حمله الفعل بدون أْن أو ما  فال يصح نصب زيد

ًرايًدا ( ز فيقال: ارضْب زيًدا، وال يقال: أَن ارضْب زيدا أو ما ارضْب  ْيبَُك زيًدا   ) ومل يكْن مصغَّ فال يقال: أعجبني ُرضَ

وال (  ) فال يقال: رضيب زيًدا حسٌن، وهَو خالًدا قبيٌح، عىل أن خالدا مفعول به هلو العائد عىل املصدر وال مضمًرا(

   املرة الوحدة أي رضبة واحدة.فال يقال: أعجبتني رضَبتَُك زيًدا؛ ألن رضبة مصدر خمتوم بتاء دالة عىل  بالتاء )حمدوًدا

) فال يقال أعجبني رضُبَك الشديَد زيًدا، ألن الرضب وصف بالشدة قبل أن يستويف مفعوله، فإن  وال منعوًتا قبَل العملِ (  

فإذا قلَت: مالَك وزيًدا  )  وال حمذوًفاأخرت الوصف جاز فتقول: أعجبني رضُبَك زيًدا الشديُد، فالشديد صفة للرضب ( 

  فزيًدا ليس مفعوال ملصدر حمذوف والتقدير: مالَك ومالبستََك زيًدا، بل هو مفعول معه. 

اِئُر ) أن جيعل يوَم معموال  بأجنبي فال ) وال مفصوًال من املعمولِ (   َ ُه َعَىل َرْجِعِه َلَقاِدٌر َيْوَم ُتبَْىل الرسَّ جيوز يف قوله تعاىل: ( إِنَّ

ِه ألنه قد فصل بينهام باخلرب قادر وهو أجنبي عن املصدر، بل هو منصوب بفعل حمذوف والتقدير يرجُعُه يوَم تبىل لرجعِ 

ًرا عنهُ ؤوال مُ الرسائر (  ) من إعامله غري مضاف   وإعامُلُه مضاًفا أكثرُ (  أي عن معموله فال يقال: أعجبني زيًدا رضُبَك )  خَّ

) فدفع مبتدأ مرفوع وهو مضاف إىل فاعله والناس مفعوله واخلرب حمذوف  اَس ُع اهللاِ النَّفْ ال دَ وْ لَ وَ ) قوله تعاىل: (  نحوُ (

ٌ بَ  املرءُ  هِ  إنَّ ظلَم نفِس َال وقوِل الشاعِر: أَ وجوبا تقديره موجود (  ، والشاهد فيه َال قْ عَ َيْغلُِب ال ىإذا ملْ يُصنْها عْن هوً  ...) نيِّ

، فتبني أن اإلضافة إما أن تكون من هو إضافة املصدر وهو ظلم إىل مف عوله وهو نفسه واألصل أال إِنَّ ظلَم املرِء نفَسُه بّنيٌ

أي إعامله منونا جمردا من  ) ا أقيُس ومنونً إضافة املصدر إىل فاعله وهي األكثر أو من إضافة املصدر إىل مفعوله وهي أقل ( 

واملصدر حينام  ،إنام عمل لشبهه بالفعل هألن من إعامله مضافا أو مقرونا بأل والنظر العقيل أل واإلضافة أقرب إىل القياس

بخالفه حينام  معني أي مطلق الرضبيكون منكرا أقرب ما يكون للفعل ألن الفعل كرضب يدل عىل حدث منكر غري 

  ي هي من خصائص االسمالت يكون املصدر معرفا باإلضافة أو بأل فإنه يبتعد عن الفعل الذي ال يدخله أل أو اإلضافة

 ) اذٌّ َش  بأْل ) إعامله مقرتنا (  وفيتيام مفعول به للمصدر إطعام، (  ) يًام تِ يَ  ةٍ بَ غَ ْس ي مَ ذِ  مٍ وْ يف يَ  امٌ عَ طْ إِ  وْ أَ  ) قوله تعاىل: ( نحوُ (

زِق من الرِّ عجبُت  ) قول الشاعر: ( نحوُ  ( ضعيف فمن تكلم به ال يكون خمطئا ولكنه يكون قد خالف الفصيح من الكالم

أضيف إىل مفعوله ورفع فاعله إهله، وقد  فالرزق مصدر حمىل بأل ) ... وِمْن ترِك بعِض الصاحلَني فقريا، إَِهلُهُ  امليسءِ 

   والشاعر يتعجب من إغناء امليسء وإفقار الصالح ونيس أن الدنيا ال تعدل جناح بعوضة عند اهللا.
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  امس واألربعونالدرس اخل

 

  اسم الفاعل

 

  ككاتب يدل عىل ذات متصفة بالكتابة ،اسم مشتق للداللة عىل ذات قام هبا حدثا يعمل عمل فعله اسم الفاعل وهو: ومم

ومن غري الثالثي عىل وزن مضارعه بعد إبدال حرف املضارعة ميام  ككاتب، من الثالثي عىل وزن فاعل صاغوهو ي

  ْكِرم.ُمْكِرم مشتق من يُ  :مضمومة وكرس ما قبل اآلخر مثل

  واسم الفاعل ال خيلو من حالتني:

  .أن يكون مقرتنا بألاألوىل: 

  .أن يكون جمردا منهاالثانية: 

فإن كان مقرتنا بأل عمل بال رشط سواء دل عىل املايض أو احلال أو االستقبال، تقول: هذا الفاتُح باَبُه أمِس، أي الذي فتح 

   مسترت تقديره هو.بابه، فباَبه مفعول به السم الفاعل وفاعله ضمري

  أو غدا أي الذي يفتح باَبه. وتقول: هذا الفاتُح باَبُه اآلنَ 

  وإن كان جمردا من أل فإنه ال يعمل إال برشطني:

  ،بل جيب اإلضافة فتقول: هذا فاتُح بابِِه أمِس.ال امليض فال يقال: هذا فاتٌح باَبُه َأمسِ  أن يكون للحال أو االستقبالاألول: 

  كام يف األمثلة التالية: أو صفة ملوصوف عن مبتدأ ايكون خرب يقع بعد نفي أو استفهام أوأن الثاين: 

ما كاتٌب زيٌد رسالًة، فام: نافية: وكاتٌب: مبتدأ وهو اسم فاعل، زيٌد: فاعل السم الفاعل سد مسد اخلرب، رسالًة:  -1

  مفعول به، وقد عمل اسم الفاعل العتامده عىل نفي.

  رسالًة: فهل: حرف استفهام، والباقي إعرابه كام سبق، وقد عمل اسم الفاعل العتامده عىل استفهام. هل كاتٌب زيدٌ  -2

  كاتٌب خرب وفاعله مسترت، ورسالًة: مفعول به، وقد عمل لوقوعه خربا عن مبتدأ.وزيٌد كاتٌب رسالًة: فزيٌد: مبتدأ،  -3

هذا رجٌل كاتٌب رسالًة: فهذا رجل: مبتدأ وخرب، وكاتٌب: صفة رجل وهو اسم فاعل وفاعله مسترت، ورسالة: مفعول  -4

  به، وقد عمل لكونه صفة ملوصوف وهو رجل.
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  صيغ املبالغة

 

عاجن يدل عىل ذات اتصفت بالعجن بال مبالغة فإذا أردت الداللة عىل هي أوزان معينة تدل عىل املبالغة يف اسم الفاعل فو

ان.وهو شخص اتصف باملبالغة يف الفعل    العجن قلت: عجَّ

  وملا كانت حمولة عن اسم الفاعل فهي تعمل عمله بنفس الرشوط املذكورة فيه.

  مخسة أوزان: هلاو

ال -1 اٌر ذنوَب التائبَني، فاهللا: لف فعَّ هو صيغة مبالغة وفاعله مسترت، وذنوَب: وظ اجلاللة مبتدأ، غفاٌر: خرب مثل: اهللاُ غفَّ

  مفعول به وهو مضاف والتائبني مضاف إليه.

  هو صيغة مبالغة وفاعله مسترت، وربَّه: مفعول به ومضاف إليه.ومثل: زيٌد شكوٌر ربَُّه، فزيٌد: مبتدأ، شكور خرب  َفُعول -2

  مثل: زيٌد ِمْعواٌن أصحاَبُه.   ِمْفَعال -3

  مثل: اهللاُ سميٌع دعاَء املضطريَن. فعيل -4

  مثل: زيٌد َحِذٌر أعداَءُه. َفِعل -5
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  اسم املفعول

 

  ، مثل: مقتول يدل عىل شخص وقع عليه القتل.دثحاسم مشتق للداللة عىل ذات وقع عليها  وهو:

كمقتول، ومن غري الثالثي عىل وزن مضارعه بعد إبدال حرف املضارعة ميام  وهو يصاغ من الثالثي عىل وزن مفعول

  مضمومة وفتح ما قبل اآلخر مثل ُمْكَرم مشتق من ُيْكَرم أي من املضارع املبني للمجهول.

مبتدأ  وهو يعمل عمل فعله املبني للمجهول فإن كان حمىل بأل عمل مطلقا بال رشط نحو املذموُم خُلُقُه مبَغٌض، فاملذموم

  وهو اسم مفعول، وخلُق: نائب فاعل السم املفعول وهو مضاف واهلاء مضاف إليه، ومبغض: خرب.

  سم الفاعل، تقول:يف االرشوط التي حتققت  فيهوإن كان جمردا من أل عمل إذا حتققت 

وهو مضاف  اخلرب،ما مفتوٌح باُبَك، فام: حرف نفي، مفتوح: مبتدأ وهو اسم مفعول، باُبَك: نائب فاعل سد مسد  -1

  وقد عمل اسم املفعول العتامده عىل نفي. والكاف مضاف إليه،

  هل مفتوٌح باُبَك، فهل: حرف استفهام، والباقي إعرابه كام سبق، وقد عمل العتامده عىل استفهام. -2

  تدأ.لوقوعه خربا عن مبأنَت مفتوٌح باُبَك، فأنت: مبتدأ، مفتوح: خرب، باُبَك: نائب فاعل وقد عمل  -3

وقد عمل لوقوعه صفة  باُبك: نائب فاعل، أنَت رجٌل مفتوٌح باُبَك: فأنَت رجٌل: مبتدأ وخرب، مفتوٌح: صفة للخرب، -4

  ملوصوف وهو رجل.

وجيوز أن يضاف اسم املفعول إىل نائب فاعله فتقول: زيٌد مفتوُح الباِب، فتكون اإلضافة من إضافة اسم املفعول إىل نائب 

  فاعله.
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  ) رشح النص( 

 

ِمَل مطلًقا، أو جمرًدا فبرشطِني: كوُنُه حاًال أِو استقباًال، واعتِامُدُه عىل نفٍي واسُم الفاعِل كَضاِرٍب وُمْكِرٍم، فإْن كاَن بـ أْل عَ 

، وخبٌري َبنُو َهلٍَب عىل التقديِم ِه ) عىل حكايِة احلاِل خالًفا يْ َباِسٌط ِذَراعَ أِو استفهاٍم، أْو ُخمَْربٍ عنُه، أْو موصوٍف، َو (  للِكساِئيِّ

  .كظهٍري خالًفا لألخفشِ  خبريٍ  والتأخِري، وتقديرُ 

َل للمبالغِة من فاعٍل إىل فَ  اٍل أو فَ واملِثاُل وهَو ما ُحوِّ ا العسَل فأنا رشَّ  ِعٍل بقلٍة نحويٍل أو فَ عِ أو فَ  ُعوٍل أو ِمْفعاٍل بكثرةٍ عَّ   اٌب.َأمَّ

   كاسِم الفاعِل. اكمرضوٍب وُمْكَرٍم، ويعمُل عمُل فعِلِه، ومهواسُم املفعوِل 

.......................................................................................................................  

)  كَضاِرٍب وُمْكِرمٍ وهو اسم مشتق للداللة عىل ذات قام هبا حدث ( )  اسُم الفاعلِ  الفعل ( عمل ) الثالث مما يعمل وَ ( 

األول عىل وزن فاعل ألنه من الثالثي، والثاين عىل وزن مضارعه مع إبدال حرف املضارعة ميام مضمومة وكرس ما قبل 

) بال رشط نحو هذا الفاتُح  ًقابـ أْل َعِمَل مطل ا (رون) مق فإْن كانَ حالتان (  سم الفاعلوالألنه من غري الثالثي، اآلخر 

) ال ماضيًا نحو  كوُنُه حاًال أِو استقباًال  ) األول ( برشطنيِ ) يعمل عمله فعله ( َفـ ) من أل (  جمرًدا () كان   أوباَبُه أمِس ( 

) نحو أكاتٌب زيٌد  أِو استفهامٍ ما كاتٌب زيٌد رسالًة (  ) نحو اعتِامُدُه عىل نفٍي ) الثاين (  وهذا الفاتُح باَبُه اآلَن أو غًدا، ( 

اعتامده عىل   )أْو بأن يكون اسم الفاعل خربا عن مبتدأ نحو زيٌد كاتٌب رسالًة (  ) ُخمَْربٍ عنهُ ه عىل يشء ( ) اعتامد أوْ رسالًة ( 

    هذا رجٌل كاتٌب رسالًة. :) بأن يكون صفة ملوصوف نحو موصوٍف (

 إذا كان للاميض املجرد من أل عدم عمل اسم الفاعلما ذكرناه من عىل  )ِه يْ َباِسٌط ِذَراعَ  ( تعاىل وَكْلبُُهمْ  ) ال يرد قولهَو  (

 :) الذي أجاز عمل اسم الفاعل إذا كان للاميض حمتجا بقوله تعاىل للِكساِئيِّ  لإلمام ( )عىل حكايِة احلاِل خالًفا  ألنه (

م فاعل، وذراعيه: مفعول به منصوب بالياء السم الفاعل، وهو اس هوكلبهم باسٌط ذراعيه، فكلبهم: مبتدأ، وباسط: خرب

وباسط دال عىل املايض ألن البسط قد وقع وانقىض، وأجاب اإلمام ابن هشام وغريه بأن هذا عىل إرادة حكاية حال 

وهي حال أهل الكهف، ومعنى ذلك: أن يفرض املتكلم حني كالمه أن القصة واقعة اآلن فهو يصفها حتى كأن  ماضية

خاطب يشاهدها بعينيه وعليه ال يكون باسٌط ماضيا وإنام هو حارض، والدليل عىل ذلك هو الواو يف وكلبهم فإهنا واو امل

  ونقلبهم ذات اليمني وذات الشامل حال كون كلبهم يبسط ذراعيه. :احلال واملعنى هو

ِت، عىل ما ذكرناه من اشرتاط اعتامد  خبٌري َبنُو َهلٍَب  ( و ) ال يرد قول الشاعر ( ) فال تُك ُملِغيًا... مقالَة ِهلْبِيٍّ إذا الطُري َمرَّ

وبنو هلب  ،) فخبري خرب عىل التقديِم والتأخريِ ، ألنه ( للعمل اسم الفاعل عىل نفي أو استفهام أو خمرب عنه أو موصوف

الذي  ) خالًفا لألخفشِ  هلب مجع وال خيرب باملفرد عن اجلمع ( ينمفرد وب افال يرد أن خبري )كظهٍري  خبريٍ  تقديرُ و ( مبتدأ

  أجاز عمل اسم الفاعل مطلقا وإن مل يعتمد عىل يشء مما ذكر، وهذا كالم حيتاج إىل توضيح فنقول: 

ُملِغيًا...  تُك : خبٌري َبنُو َهلٍَب فال يف اشرتاط اعتامد اسم الفاعل عىل ما ذكرنا حمتجا بقول الشاعر اإلمام األخفشقد خالف 

ِت، خبري: هو من بنو هلب: قوم من العرب كانوا يتكهنون اعتامدا عىل  اخلربة وهي العلم باليشء، مقالَة ِهلْبِيٍّ إذا الطُري َمرَّ
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، واملعنى هو أن بني هلب العيافة وهي التكهن بوقوع األمور اعتامدا عىل طيور السامء وما يصدر منها من حركات وأصوات

لعيافة فال تكن ملغيا لكالمهم إذا ذكر لك أحدهم مقالة وتكهن لك بيشء إذا الطري مرت وال خيفى أن هذا من عاملون با

صيغة  يرى أنه قوله خبٌري مبتدأ وهو األخفشاإلمام اعتقاد أهل اجلاهلية الفاسد، والشاهد فيه قوله خبٌري بنو هلٍب، فإن 

وقد عمل الوصف خبري من غري  وهو مضاف، وهلٍب: مضاف إليه، ربسد مسد اخل مبالغة، وبنو: فاعل لصيغة املبالغة

، فخبٌري: خرب مقدم، وبنو وأجاب اجلمهور عليه بأن هذا من باب التقديم والتأخرياعتامده عىل نفي أو استفهام أو غريمها، 

صيغة  وهو ال جيوز، أجيب بأنهلٍب: مبتدأ مؤخر، واألصل: بنو هلٍب خبٌري، فإن قيل: يلزم عليه أن خيرب باملفرد عن اجلمع 

بعَد ذلَك ظهٌري، فأخرب عن  ، وذلك كقوله تعاىل: واملالئكةُ القوُم صديٌق لزيدٍ فعيل جيوز فيها ذلك فيجوز أن تقول: 

  مجع بظهري الذي هو مفرد. مه ناملالئكة الذي

َل  ) وهو صيغ املبالغة ( املِثاُل  ) الرابع من األسامء التي تعمل عمل الفعل ( وَ  ثم رشع يف صيغ املبالغة فقال: ( وهَو ما ُحوِّ

الٍ للمبالغِة من فاعٍل إىل فَ  اب حول من اسم الفاعل ضارب للتكثري يف الفعل وهو الرضب (  عَّ  ) ُعولٍ أو فَ ) نحو رضَّ

)  يلٍ عِ فَ أو  ) يف كالم العرب ( بكثرةٍ ) كمرضاب، والتحويل من اسم الفاعل إىل هذه الثالثة (   أو ِمْفعالٍ كرضوب ( 

ا العسَل فأنا رشَّ  نحو) يف كالم العرب (  بقلةٍ ) كحِذر، والتحويل هلذين االثنني (  ِعلٍ أو فَ  كسميع ( فالعسَل مفعول )  اٌب َأمَّ

اب مبتدأ وخرب. اب الذي هو صيغة مبالغة، وأنا رشَّ   به مقدم لرشَّ

 ) كمرضوٍب وُمْكَرمٍ اسُم املفعوِل  ) اخلامس من األسامء التي تعمل عمل الفعل ( وَ  ثم رشع يف اسم املفعول فقال: (

األول عىل وزن مفعول ألنه مشتق من الثالثي، والثاين عىل وزن املضارع املبني للمجهول مع إبدال احلرف األول بميم 

أي املثال  ) اومهمجهول نحو ما مفتوٌح باُبَك ( املبني لل ) ويعمُل عمُل فعِلهِ  مضمومة لكونه مشتق من املزيد عىل الثالثي (

لصحة عمله، فإن كانا مقرونني بأل عمال مطلقا، وإن كانا جمردين من  اشرتط ) يف مجيع ما كاسِم الفاعلِ  ( واسم املفعول

  أل فال بد أن يكونا للزمان احلال أو االستقبال وأن يعتمدا عىل استفهام أو نفي أو مبتدأ أو موصوف.
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  لسادس واألربعونالدرس ا

 

  الصفة املشبهة

 

فة املَشبََّهة   .الصفة املصوغة لغري تفضيل إلفادة الثبوت ملوصوفها :هي الصِّ

) يف قولَك: زيٌد َحَسٌن َوْجُهُه، صفة أفادت ثبوت احلسن لوجه زيد، وال تفيد تفضيال؛ ألن ما يفيد التفضيل  َحَسنٌ فـ ( 

  مثل أحسن يف قولك: خالٌد أحسُن من زيٍد، هو اسم تفضيل وليس صفة مشبهة.

كغيور،  َفُعولكسليم، و لَفِعيكَحِذر، و َفِعلكَحَسن، وَفَعل وهي تصاغ من الفعل الالزم فقط، وهلا عدة أوزان مثل: 

  كَضْخم. َفْعلكَشبَْعان، و َفْعَالنكأْمحَر، و َأْفَعلو

  تعمل عمل الفعل وملعموهلا ثالثة أحوال هي:هي و

 ،وْجُههُ ، مثل: خالٌد َحَسٌن إذا كان مضاًفا إىل ضمري يعود عىل املوصوف فهو مرفوع عىل أنه فاعل للصفة املشبهة -1

  خربه، ووجُهُه: فاعل للصفة املشبهة.فخالٌد: مبتدأ، وحسٌن 

، فهنا الوْجهِ ، مثل: خالٌد َحَسُن إذا كاَن مقرتًنا بأل فاألفضل جره باإلضافة وجيوز نصبه عىل أنه شبيه باملفعول به -2

معمول الصفة املشبهة مقرتن بأل فاألفضل جره، وتكون اإلضافة من باب إضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها، وجيوز نصبه 

، فالوجَه: شبيه باملفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، ومل جيز أن نقول هو مفعول به؛ ألنه الوجهَ  فنقول: خالٌد َحَسنٌ 

  ألنه ال يكون إال نكرة. اقد تقدم أهنا تصاغ من الفعل الالزم، وهو ال ينصب مفعوال به، وال جيوز أن نعرب الوجَه متييز

، فوجًها: متييز وجًها، مثل: زيٌد حسٌن جيوز اعتباره شبيها باملفعول بهوأنه متييز إذا كان نكرة فهو منصوب عىل  -3

  منصوب، وهذا هو األرجح، وجيوز أن نعربه شبيها باملفعول به.

  

  الفرق بني الصفة املشبهة واسم الفاعل

 

  هو:هام بينوالفرق  عىل معنى قائم بذات، مثل حاِذر وَحِذر معا اسم الفاعل يدالنوالصفة املشبهة 

أي وقوع املعنى يف وقت من األوقات، وال يفيد االستمرار والثبوت مثل حاِذر يدل عل  اسم الفاعل يفيد احلدوثأوال: 

  شخص اتصف باحلذر يف وقت من األوقات سواء يف املايض أم احلال أم االستقبال.

كحِذر يدل عىل شخص هو هذا وصفه  رارأما الصفة املشبهة فتدل عىل شخص اتصف باملعنى عىل وجه الثبوت واالستم

  وطبيعته املستقرة فيه يف سائر األوقات ال أنه اتصف باحلذر يف وقت من األوقات ويف موقف من املواقف ثم زال حذره.

  نحو قائم من يقوم الالزم، وضارب من يرضب املتعدي. اسم الفاعل يؤخذ ويصاغ من الفعل الالزم واملتعديثانيا: 

  .شبهة فال تصاغ إال من الفعل الالزموأما الصفة امل

  نحو زيٌد كاتٌب الدرَس، جيوز أن تقول فيه: زيٌد الدرَس كاتٌب. اسم الفاعل يتقدم معموله عليهثالثا: 
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  فيه: أنت وجًها حسٌن. تقولنحو أنت حسٌن وجًها، ال جيوز أن  عليها املنصوب وأما الصفة املشبهة فال يتقدم معموهلا

، ما خال من ضمري يربطه بموصوفه، ونعني باألجنبي: الفاعل قد يكون أجنبيا وقد يكون سببيا معمول اسمرابعا: 

  .ما اشتمل عىل ضمري يربطه بموصوفهوبالسببي: 

  .مفعول به منصوب باسم الفاعل وليس فيه ضمري يعود عىل زيد ا:مثال األجنبي: زيٌد ضارٌب خالًدا، فخالدً 

وقد اتصل به ضمري يعود عىل املوصوف الذي  ،فأخاه: مفعول به منصوب باسم الفاعلومثال السببي: زيٌد ضارٌب أخاه، 

  هو زيد.

، وقد يكون الضمري ملفوظا به مثل: زيٌد حسٌن وْجُهُه، وقد يكون مقدرا وأما معمول الصفة املشبهة فال يكون إال سببيا

  أي منه. ،مثل: زيٌد حسٌن وجًها

  جالسة وجمتهدة. :تقول يف جالس وجمتهداسم الفاعل يؤنث بالتاء فقط خامسا: 

، تقول يف تأنيث َفِرح، وعطشان، وأعمى: َفِرَحة، واملمدودة ،واأللف املقصورة ،الصفة املشبهة فتؤنث بالتاءوأما 

  وَعْطَشى، وعمياء. 

  اسم الفاعل يكون من الثالثي عىل وزن فاعل دائام.سادسا: 

  .فتأيت عىل أوزان شتى -ائاموإن كانت من الثالثي د -وأما الصفة املشبهة

  وقد جتيء الصفة املشبهة قليال عىل وزن فاعل مثل: طاِهر، تقول: زيٌد طاهُر القلِب، فيدل عىل الثبوت.

، فيكون املعنى حينئذ هو الفيصل يف حتديد الكلمة أهي اسم فاعل أم صفة اآلَن، فهو اسم فاعل ثوُبهُ  وإذا قلت: زيٌد طاِهرٌ 

  مشبهة.
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  لسابع واألربعونالدرس ا

 

  اسم التفضيل

 

، تقول: صالٌح أقوى من ساملٍ، فأقوى اسم تفضيل دل عىل مشاركة صفة دالة عىل املشاركة وزيادةاسم التفضيل هو: 

ل  ِل، وصالٌح باملفضول واملَفضَّ   عليه.صالح لسامل يف القوة، لكن صاحلا يزيد عىل سامل يف هذه الصفة، ويسمى ساملٌ باملَفضَّ

  والسم التفضيل أربع حاالت وهي:

ويف هذه احلالة يبقى اسم التفضيل مفردا ، أن يكون جمردا من أل واإلضافة ويذكر بعده املفضوُل جمرورا بِمناألوىل: 

  .مذكرا ولو تغّري ما قبله وما بعده

من غِريهم، وهذه املرأُة  أفضُل اُل من غِريمها، وهؤالء الرج أفضُل من غِريِه، وهذان الرجالِن  أفضُل تقول: هذا الرجُل 

. أفضُل من غِريمها، وهؤالِء النساُء  أفضُل  من غِريها، وهاتاِن املرأتان أفضُل    من غِريهنَّ

  .أن يكون مضافا إىل نكرة، وهذه احلالة كالتي قبلها يبقى فيها اسم التفضيل مفرًدا مذكراالثانية: 

امرأتِني، وهؤالِء  أفضُل امرأٍة، وهاتاِن  أفضُل رجاٍل، وهذه أفضُل وهؤالِء  رجلِني، أفضُل رجٍل، وهذاِن  أفضُل تقول: هذا 

  نساٍء. أفضُل 

  .عليهل أن يكون معرفا بأل، ويف هذه احلالة جيب أن يطابق ما قبله وال يذكر املفضَّ الثالثة: 

، الفضليانِ ، واهلنداِن مها الفضىل، وهنُد هي األفضلونَ ، والزيدوَن هم األفضالنِ ، والزيداِن مها األفضُل تقول: زيٌد هو 

  .الفضلياُت واهلنداُت هنَّ 

  وال يصح أن تقول: زيٌد هو األفضل من عمرو، لوجوب حذف املفضل منه إذا كان اسم التفضيل معرفا بأل.

األوىل  أن يكون مضافا إىل معرفة، ويف هذه احلالة جيوز أن يبقى أفعل التفضيل مفردا مذكرا ( كام يف احلالتنيالرابعة: 

  والثانية ) وجيوز أن يطابق ما قبله ( كام يف احلالة الثالثة ).

الرجاِل، أو  أفضُل الرجاِل، والزيدوَن  أفضالالرجاُل أو  أفضُل النساء، والزيداِن  ضىلفُ النساِء، أو  أفضُل تقول: هنُد 

  النساِء. ضلياُت فُ النساِء أو  أفضُل الرجاِل، واهلنداُت  أفاضُل 

ُْم  عىل َحيَاٍة ) بعدم املطابقة، ولو طابق لقال: َأحريص الناِس، وورد:  َأْحَرَص النَّاسِ وورد يف القرآن الكريم: ( َوَلتَِجَدهنَّ

  ) باملطابقة ولو مل يطابق لقال: أكَرب جمرميها.  ايهَ مِ رِ َر ُجمْ ابِ كَ أَ ٍة يَ ْر لِّ قَ لنا يف كُ لَِك َجعَ ذَ (َوكَ 
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  عمل اسم التفضل

 

اسم التفضيل ال ينصب مفعوال به مطلقا، ويرفع فاعال مسترتا دائام، ففي قولك: خالٌد أفضُل من زيٍد، خالٌد مبتدأ، 

ال هنا وأفضُل خربه، وفيه ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل خالد، ومن زيٍد: جار وجمرور متعلقان بأفضل، وذلك ألنه 

   .يقع حمله فعل فال يقال: خالٌد يفضُل من زيدٍ 

  .لحْ مسألة الكُ وال يرفع االسم الظاهر إال يف مسألة يصح أْن حيلَّ فيها فعٌل بمعناه حملَّ اسم التفضيل تعرف ب

ٌل عىل نفِس فَ مُ  ه اسمٌ بعدَ ، تفضيلٍ  باسمِ  موصوٌف ، جنسٍ  ه اسمُ بعدَ ، نفٌي  مَ أن يتقدَّ وضابط هذه املسألة هو:    .ه باعتبارينِ ضَّ

  منُه يف عِني زيٍد. الكحُل يف عينِِه  أحسنَ مثل: ما رأيُت رجًال 

فقد تقدم النفي بام، وبعده اسم جنس رجل، وهو موصوف باسم التفضيل أحسن، وبعده اسم مفّضل عىل نفسه 

باعتبارين وهو الكحل؛ ألن الضمري يف منه عائد عىل الكحل واملعنى هو: أن الكحل باعتبار كونه يف عني زيد هو أفضل 

عني غري زيد من الناس، فكأننا قلنا: الكحل أحسن من الكحل، ولكن باعتبارين فهو مفضل من وجٍه  منه باعتبار كونه يف

ل عليه من وجه آخر إذا كان يف عني غري زيد، فلام انطبقت الرشوط رفع أحسن فاعال  وذلك إذا كان يف عني زيد، ومفضَّ

   حيسُن يف عينِِه الكحُل كام حيسُن يف عِني زيٍد.بأن نقول: ما رأيُت رجًال  هنا ظاهرا وهو الكحل؛ لصحة تقدير الفعل

  ). تفضيل يشء باعتبار وجوده يف حمل، عىل اليشء نفسه إذا وجد يف حمل آخريوجد معنى كيل هو: (  مسألة الكحلففي 

  يف وجِه العابِد الصادِق.    منهُ  اإلرشاُق  يف وجِههِ  أكمَل ومثل: ما رأيُت رجًال 

السابقة رفع أكمل فاعال هو اإلرشاق، لصحة تقدير الفعل بأن نقول: ما رأيُت رجًال يكمُل يف وجه فلام توفرت الرشوط 

اإلرشاُق كام يكمل يف وجِه العابِد الصادِق، واملعنى هو: تفضيل اإلرشاق يف وجه العابد الصادق عىل اإلرشاق يف وجه 

  غريه.

يف البالِد العربيِة، والتقدير: ما سمعُت ببالٍد يكثُر فيها الثراُء كام يكثر يف  نهُ املدفوُن م الثراءُ فيها أكثَر ومثل: ما سمعُت ببالٍد 

  .البالِد العربيةِ 

. القلمُ يف يِدِه  أرسعَ ومثل: ملْ ألَق إنساًنا  ، والتقدير: مل ألَق إنساًنا ُيرسُع يف يِدِه القلُم كام يرسُع يف يِد عيلٍّ   منه يف يِد عيلٍّ

  م أو هني بدل النفي.وكذلك لو تقدم استفها

  منُه يف عِني زيٍد. الكحُل يف عينِِه  أحسنَ مثال االستفهام: هل رأيَت رجًال 

منُه إليَك، والضمري يف إليه يعود عىل أحد، ويف منه يعود عىل اخلري، ويف إليك  اخلريُ إليِه  أحبَّ ومثال النهي: ال يكْن أحٌد 

  ه اخلُري كام ُحيَبُّ اخلُري إليك.    يعود عىل املتكلم أي ال يكن أحٌد ُحيَبُّ إلي

ونعني بكون اسم اجلنس موصوفا بأفعل التفضيل هو كونه كذلك من حيث املعنى سواء أكان اسم التفضيل نعتا له أم 

  غريه كاحلال واخلرب.

   

  



  

  

 

  نيل المنى شرح قطر الندى                                       

  184 

  )رشح النص ( 

 

ي لِواحٍد، وهَي  َفُة املَُشبََّهُة باسِم الفاعِل املُتََعدِّ فُة املُصوَغُة لغِري تفضيٍل إلفادِة الثبوِت  :َوالصِّ ، َكَحَسٍن وظريٍف وطاِهٍر الصِّ

ُمها معموُهلا، وال يكوُن أجنبي�ا، وُيْر   ُع عىل الفاعِليَِّة أو اإلبداِل، وينصُب عىل التمييِز أِو التَّْشبيِه باملفعولِ فَ وضاِمٍر، وال َيتََقدَّ

  َفُض باإلضافِة.وُخيْ  ،، والثاين يتعُني يف املعرفةِ بهِ 

َفُة الدالَّ  :واسُم التفضيِل وهوَ  ُر، وبأْل  ،ُة عىل املشاركِة والزيادِة، كأكرَم، ويستعمُل بِمنْ الصِّ ومضاًفا لنكرٍة فيُفرُد وُيَذكَّ

  لُكْحِل.فيُطابُِق، ومضاًفا ملعرفٍة فوجهاِن، وال ينصُب املفعوَل مطلًقا، وال يرفُع يف الغالِب ظاهًرا إال يف مسألِة ا

.......................................................................................................................  

َفُة املَُشبََّهةُ مما يعمل عمل الفعل ( لسادس ) ا وَ (  ي لِواحدٍ وسميت كذلك لكوهنا مشبَّهة (  ) الصِّ ) يف  باسِم الفاعِل املُتََعدِّ

كوهنا تذكر وتؤنث وتفرد و، كمرضوب بخالف اسم املفعول الدال عىل املفعولية ،َحَسنو ضاربالداللة عىل الفاعلية ك

وتثنى وجتمع كاسم الفاعل تقول: َحَسن، وَحَسنة، وَحَسناِن، وَحَسنتاِن، وَحَسنوَن، وَحَسنات، كام تقول يف اسم الفاعل: 

مثل أحسن فإنه ال يؤنث وال يثنى وال  وجالسات، وهذا بخالف اسم التفضيل جالس، وجالسة، وجالسان، وجالسون،

االسم نحو زيٌد حسُن الوجَه، عىل التشبيه باملفعول به مع كوهنا قد أخذت من  جيمع يف أغلب أحواله، كام أهنا قد تنصَب 

وهي ال  فاعل الذي يتعدى لواحد،املفروض أهنا ال تنصب ولكن محلت عىل اسم الإْذ  تشبيها هلا باسم الفاعل فعل الزم

فةُ ) أي الصفة املشبهة (  وهَي ( قيّد املصنف اسم الفاعل باملتعدي لواحد تنصب أكثر من اسم واحد ولذا  لفظ هذا  ) الصِّ

قيد خيرج  )لغِري تفضيٍل ) من فعل الزم (  املُصوَغةُ عام يشمل كل الصفات كاسم الفاعل واسم املفعول واسم التفضيل ( 

؛ ألهنا ال تفيد الثبوت واسم املفعول ملوصوفها فيخرج اسم الفاعل وصيغ املبالغة ) إلفادِة الثبوِت  ( التفضيلاسم 

) قد و ) عىل وزن فعيل (  وظريٍف ) عىل وزن َفَعل (  َكَحَسنٍ  ، وهي تأيت عىل أوزان متعددة (ملوصوفها بل تفيد احلدوث

وال (  ) كقولنا: زيٌد ضامُر البدِن أي نحيٌف  وضاِمرٍ ا: زيٌد طاهٌر قلبُُه ( ) كقولن طاِهرٍ (  كـ تأيت عىل وزن فاعل بقلة

ُمها فنحو أنَت حسٌن وجًها، ال جيوز أن تقول فيه: أنت وجًها حسٌن، بخالف اسم  ) معموُهلاأي الصفة املشبهة (  )َيتََقدَّ

بأن خيلو من  ) أجنبي�امعموهلا (  )وال يكوُن  الفاعل فنحو زيٌد كاتٌب الدرَس، جيوز أن تقول فيه: زيٌد الدرَس كاتٌب (

نحو زيٌد حسٌن وجًها  ،بل يكون سببيا أي اسام متصال بضمري يعود عىل املوصوف ولو تقديرا ،ضمري يعود عىل املوصوف

 وجُهُه  زيٌد حسنٌ  :) معموهلا نحوُع وُيرفَ  ( نحو زيٌد ضارٌب خالًدا فقد يكون معموله أجنبيا أي منه، بخالف اسم الفاعل

 هكذا: املثال املذكور يز أن يعربجيهو ) يف رأي اإلمام أيب عيل الفاريس ف أو اإلبدالِ (  وهو متفق عليه )عىل الفاعِليَِّة ( إما 

عىل التمييِز (معموهلا   )وينصُب (  بدل من الضمري املسترتووجهه:  ،وفاعله مسترت تقديره هو هخربٌ  :مبتدأ، وحسنٌ : زيدٌ 

فوجًها: متييز منصوب، وهذا هو األرجح، وجيوز أن  حسٌن وجًها،إن كان املعمول نكرة مثل: زيٌد  )أِو التَّْشبيِه باملفعوِل بِه 

، فإذا الوجهَ  ) مثل: زيٌد حسنٌ املعرفِة  معموهلا  ( )يتعُني يف وهو الشبيه باملفعول به (  )والثاين  نعربه شبيها باملفعول به (
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تمييز وجاز اعتباره مشبها باملفعول ال نصب عىلكان معموهلا معرفة تعني النصب عىل التشبيه باملفعول به، وإذا كان نكرة 

  ) نحو زيٌد حسُن الوجِه. وُخيَْفُض باإلضافةِ  (به 

ر ) التفضيلِ  اسمُ ) السابع مما يعمل عمل الفعل (  وَ (  الظاهر إال يف مسألة الكحل   االسمألنه ال يرفع  املصنف هُ وأخَّ

َفُة الدالُة عىل املشاركِة والزيادِة، كأكرَم ( ) تقول: زيٌد َأكرُم من عمٍرو، فأكرم صفة دالة عىل مشاركة زيد لعمرو وهَو: الصِّ

   زيادة زيد عىل عمرو يف هذه الصفة. يف الكرم مع

إذا جرد من أل واإلضافة فيكون مفردا مذكرا مثل: هذا الرجُل أفضُل من غِريِه، وهذان الرجالِن  )ويستعمُل بِمْن  (

أفضُل من غِريمها، وهؤالء الرجاُل أفضُل من غِريهم، وهذه املرأُة أفضُل من غِريها، وهاتاِن املرأتان أفضُل من غِريمها، 

 .   وهؤالِء النساُء أفضُل من غِريهنَّ

فيجب أن يفرد ويذكر أيضا مثل: هذا أفضُل رجٍل، وهذاِن أفضُل رجلِني، وهؤالِء أفضُل  ) لنكرةٍ مضاًفا  يستعمل ( )و ( 

رُ امرأٍة، وهاتاِن أفضُل امرأتِني، وهؤالِء أفضُل نساٍء (  رجاٍل، وهذه أفضُل    .) يف احلالتني فيُفرُد وُيَذكَّ

تذكريا وتأنيثا وإفرادا وتثنية ومجعا، فتقول: زيٌد هو األفضُل، ) وجوبا موصوفه  فيُطابُِق  بأْل (  مقرونا يستعمل ) و( 

  والزيداِن مها األفضالِن، والزيدوَن هم األفضلوَن، وهنُد هي الفضىل، واهلنداِن مها الفضلياِن، واهلنداُت هنَّ الفضلياُت.

هنُد أفضُل النساِء أو فضىل النساء، والزيداِن  ) املطابقة وعدمها فتقول: وجهانِ  ) جيوز ( مضاًفا ملعرفٍة َفـ ( يستعمل ) و( 

أفضُل الرجاُل أو أفضال الرجاِل، والزيدوَن أفضُل الرجاِل أو أفاضُل الرجاِل، واهلنداُت أفضُل النساِء أو فضلياُت 

  النساِء.

 ) ا إال يف مسألِة الُكْحلِ وال يرفُع يف الغالِب ظاهرً ) أي سواء أكان اسام ظاهرا أم ضمريا (  وال ينصُب املفعوَل مطلًقا (

ٌل عىل نفِسه باعتباريِن.وضابط هذه  َم نفٌي، بعَده اسُم جنٍس، موصوٌف باسِم تفضيٍل، بعَده اسٌم ُمَفضَّ   املسألة هو: أن يتقدَّ

ألنه حينئذ  ، وإنام مل يرفع الظاهر إال عند اجتامع هذه األموررأيُت رجًال أحسَن يف عينِِه الكحُل منُه يف عِني زيٍد مثل: ما 

  يصح أن يقع موقعه فعل بمعناه وسميت بمسألة الكحل نسبة هلذا املثال املشهور يف كتب النحو.

حكاها اإلمام  قليلة من لغات العرب وقيده بالغالب؛ ألنه قد يرفع الظاهر مطلقا أي من غري اشرتاط هذه األمور يف لغة

  سيبويه نحو: مررُت برجٍل أفضَل منُه أبوُه. 
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  ثامن واألربعونالدرس ال

 

  النعت -التوابع

 

   ، وسميت بالتوابع ألهنا تتبع ما قبلها يف اإلعراب.والعطف، والبدلوالتوكيد، التوابع أربعة: النعت، 

  .أو صفة من صفات يشء مرتبط بمتبوعه  صفة من صفات متبوعهيبّني تابٌع مشتقٌّ أو مؤول بمشتقٍّ فالنعت هو: 

  وهي الكرم. صفة من صفات متبوعه زيدبني ، فالكريم اسم مشتق ألنه صفة مشبهة وقد الكريمُ  مثل: جاَء زيدٌ 

ومثل: جاَء زيٌد األسُد، فاألسد اسم جامد ليس مشتق ولكن ال خيفى أن غرض املتكلم هو وصف زيد بالشجاعة وهلذا 

   .اسم مشتق الذي هوإن األسد اسم مؤول بالشجاع  :نقول

  و علٍم، فذو اسم جامد ولكنه بمعنى اسم مشتق وهو صاحب.ومثل: جاءين رجٌل ذ

  جامدة.فاتضح أن النعت ال يكون إال اسام مشتقا أو مؤوال به بخالف بقية التوابع فهي تكون مشتقة و

 صفة ، فالكريم يعرب نعتا للرجل ولكنه مل يبني صفة متبوعه وهو الرجل بل بّني ومثل: جاَء الرجُل الكريُم صاحبُهُ 

  يد أي بني صفة شخص له ارتباط به.صاحب ز

  فاتضح أن النعت نوعان:

  جاَء زيٌد الكريُم. :، مثلما يبني صفة من صفات متبوعه نفسهنعت حقيقي وهو:  -1

، وعالمته: أن يأيت بعد النعت اسم ظاهر مرفوع ما يبني صفة من صفات يشء مرتبط بمتبوعهنعت سببي وهو:  -2

  ، وصاحبُُه: فاعل للصفة املشبهة الكريم.عىل املنعوت، مثل: جاَء زيٌد الكريٌم صاحبُهُ بالنعت يشتمل عىل ضمري يعود 

 

  فائدة النعت

 

  من فوائد النعت:

 : جاَءين رجٌل تاجٌر، صار خاصاوبقولَك إذا كان نكرة، فقولك: جاَءين رجٌل، يشمل كل رجل،  ختصيص املنعوت -1

  بالتاجر من الرجال.

إذا كان معرفة، فقولك: جاَءين زيٌد، وإن كان معرفة لكنه يشمل كلَّ من اسمه زيد، وبقولك: جاَءين  توضيح املنعوت -2

، ولذلك قالوا: التخصيص يقلل ه زيدٌ زيٌد الشجاُع، قد أوضحَت أن الذي جاءك ال يشمل إال َمن كاَن شجاعا ممن اسمُ 

  االشرتاك يف املعارف. رفعاالشرتاك يف النكرات، والتوضيح ي

  ال يشرتك معه يشء لكي نميزه عنه. أعرف املعارف فلفظ اجلاللة، مثل: احلمُد هللاِ ربِّ العاملَني، وإال مدح املنعوت -3

  ، مثل: أعوُذ باهللاِ من الشيطاِن الرجيِم، واللعني معروف والغرض من الوصف هو ذمه.ذم املنعوت -4

  أنه قد دبر وذهب، فوصفه بالدابر للتوكيد.، مثل: مىض أمِس الدابُر، فكلمة أمس تدل عىل التوكيد -5

  ، وإظهار الشفقة به مثل: اللُهمَّ ارحْم عبَدَك املسكَني. الرتحم عىل املنعوت -6
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  أحكام النعت

 

أكان حقيقيا أم سببيا ال بد أن يتبع املنعوت يف أمرين: اإلعراب، والتعريف أو التنكري، بمعنى إذا كان  النعت سواء

  املنعوت معرفة فيجب أن يكون النعت معرفة أيضا، وإذا كان املنعوت نكرة فيجب أن يكون النعت نكرة أيضا.

ؤمِن، وجاَء رجٌل مؤمٌن، ورأيت رجًال مؤمنًا، ومررُت برجٍل مثل: جاَء زيٌد املؤمُن، ورأيُت زيًدا املؤمَن، ومررُت بزيٍد امل

  هذا يف النعت احلقيقي. ،مؤمنٍ 

ا أبوه، ومثل: جاَء زيٌد العاملُ أبوه، ورأيُت زيًدا العاملَ أبوه، ومررُت بزيٍد العاملِ أبوه، وجاَء رجٌل عاملٌ أبوه، ورأيُت رجًال عاملً 

  عت السببي.وهذا يف الن ،ومررُت برجٍل عاملٍ أبوه

  :يلالسببي فيام يعن ولكن خيتلف النعت احلقيقي 

يف أمرين آخرين ومها: اإلفراد أو التثنية أو اجلمع، والتذكري أو  - زيادة عىل ما تقدم - النعت احلقيقي يتبع املنعوتأوال: 

  التأنيث.

 وجاَءت املرأُة املؤمنُة، وجاَءت املرأتانِ  مناِن، وجاَء الرجاُل املؤمنوَن،مثل: جاَء الرجُل املؤمُن، وجاَء الرجالِن املؤ

  املؤمنتاِن، وجاَءت النساُء املؤمناُت.

  يكون مفردا دائام، ويراعى يف تذكريه وتأنيثه االسم الذي بعده.النعت السببي ثانيا: 

  اإلفراد. هم، فالزم القائمجاَء الرجُل القائُم أبوُه، والرجالِن القائم أبومها، والرجاُل القائُم آباؤُ مثل: 

ُه، فراعينا يف البائس االسم الذي بعده تذكريا وتأنيثا.   ومثل: سافَر الرجُل البائُس أبوه، وسافَر الرجُل البائسُة أمُّ

  

  قطع املنعوت

 

  كان املنعوت معلوما بدون النعت جاَز يف النعت ثالثة أوجه:إذا 

  وهذا هو األصل.، إتباعه املنعوت رفعا ونصبا وجرا -1

مثل: رأيُت زيًدا املؤمُن، فاملؤمُن خرب ملبتدأ حمذوف ، تقديره هو عن املنعوت برفعه عىل أنه خرب ملبتدأ حمذوفقطعه  -2

  وجوبا. املبتدأمبحث حذف تقديره هو، وقد مر ذكر ذلك يف 

  .يقدر بام يناسب املقام قطعه عن املنعوت بنصبه بفعل حمذوف -3

  به منصوب بفعل حمذوف والتقدير أمدُح املؤمَن. مثل: مررُت بزيٍد املؤمَن، فاملؤمن مفعول

  ومثل: مررُت بزيٍد اللئيَم، فاللئيَم مفعول به منصوب بفعل حمذوف والتقدير أذم اللئيَم.

  ومثل: جاَء زيٌد املسكَني، فاملسكني مفعول به منصوب بفعل حمذوف والتقدير أرحُم املسكَني.
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  )رشح النص  (

 

ُع املشتقُّ أو املؤوُل بِه املبايُن لِلفِظ متبوِعِه، وفائدُتُه ختصيٌص، قبَلُه يف إعرابِِه مخسٌة: النعُت وهَو: التابِ باُب التوابِع: يتبُع ما 

مٌ  ، أو ترحُّ   أو توكيٌد. ،أو توضيٌح، أو مدٌح، أو ذمٌّ

ا َتبَِع يف واحٍد ِمَن التذكِري ، وِمَن التعريِف والتنكِري، ثمَّ إْن رفَع ضمريً ويتبُع منعوَتُه يف واحٍد من أوجِه اإلعراِب  ا ُمْستَِرتً

  اإلفراِد وَفْرَعيِْه، وإالَّ فهَو كالفعِل. نَ والتأنيِث، وواحٍد مِ 

  واألحسُن جاَءِين رجٌل ُقُعوٌد ِغلامُنُه، ثمَّ قاعٌد، ثمَّ قاعدوَن.

عاءً  َفِة املعلوِم موصوُفها حقيقًة أو ادِّ ، أو َأرَحُم.  ، رفًعا بتقديِر هَو،وجيوُز قطُع الصِّ    ونصبًا بتقديِر أعني، أو أمدُح، أو َأُذمُّ

.......................................................................................................................  

بيان التوابع التي ال يكون هلا إعراب بعد أن فرغ من بيان املرفوعات واملنصوبات واملجرورات من األسامء أصالة رشع يف 

) وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف  باُب التوابِع: يتبُع ما قبَلُه يف إعرابِِه مخسةٌ (  مستقل بل تتبع ما قبلها فقال:

عىل حدث  ما دل :) املقصود باملشتق وهَو: التابُِع املشتقُّ  ) ويرادفه الوصف والصفة ( النعُت  النسق والبدل، أحدها (

كاسم  ) أي باملشتقأو املؤوُل بِه  كاسم الفاعل وصيغ املبالغة واسم املفعول والصفة املشبهة واسم التفضيل ( ،وصاحبه

اإلشارة نحو جاَء زيٌد هذا، فهو نعت مؤول باملشتق أي املشاُر إليه، وبقوله: املشتق أو املؤول به خرج كل من عطف البيان 

املبايُن  كيد املعنوي، وبقي التوكيد اللفظي مثل: جاَء زيٌد الكريُم الكريُم فأخرجه بقوله: (وعطف النسق والبدل والتو

  ) أي املغاير له فال يكون بإعادته نفسه. لِلفِظ متبوِعهِ 

تاجٌر، أو تاجٌر أبوه، والتخصيص: تقليل  ملتبوعه إن كان نكرة كجاءين رجٌل  )ختصيٌص  حقيقيا كان أو سببيا ( )وفائدُتُه ( 

) ملتبوعه إن كان معرفة كجاءين زيٌد الفاضُل، أو الفاضُل أبوه، والتوضيح: رفع  أو توضيٌح االشرتاك يف النكرات ( 

)   أو ذمٌّ ( جمرد ملتبوعه بأن ال يراد به التخصيص أو التوضيح نحو احلمُد هللاِ ربِّ العاملَني )  أو مدٌح االشرتاك يف املعارف ( 

مٌ  جمرد ملتبوعه نحو أعوُذ باهللاِ مَن الشيطاِن الرجيِم ( أو ) جمرد عىل متبوعه نحو اللهم َألطِْف بعباِدَك الضعفاِء (  أو ترحُّ

) جمرد ملا دل عليه متبوعه نحو رضبُت زيًدا رضبًة واحدًة؛ ألنه قد علم من لفظ رضبة أهنا رضبة واحدة فلم يفد  توكيدٌ 

  جمرد التوكيد. النعت إال

)  و) الثالثة: الرفع، والنصب، واجلر (  واحٍد من أوجِه اإلعراِب ) يف اثنني من مخسة (  يف منعوَتهُ ) النعُت (  ويتبعُ ( 

ا) النعت (  ثمَّ إْن رفعَ ) نحو جاَء زيٌد املؤمُن، وجاَء رجٌل مؤمٌن (  ِمَن التعريِف والتنكريِ وواحد (  ) بأن كان  ضمًريا ُمْستَِرتً

مثل: جاَء زيٌد الكريُم، فالكريم وصف رفع فاعال ضمريا  ، وذلك يف النعت احلقيقيرافعا لضمري مسترتوصفا مشتقا 

) نحو جاَء  واحٍد ِمَن التذكِري والتأنيِث اثنني من مخسة أيضا (  )يف  ) إضافة ملا سبق (َتبَِع (  مسترتا تقديره هو يعود عىل زيد

نحو جاَء زيٌد املؤمُن وجاَء الزيداِن ) ومها التثنية واجلمع  ِمَن اإلفراِد وَفْرَعيْهِ  وواحدٍ  ءت هنُد املؤمنُة (زيٌد املؤمُن، وجا

املؤمناِن وجاَء الزيدوَن املؤمنوَن، فتحصل أن لالسم عرشة أحوال هي: الرفع، والنصب، واجلر، والتعريف، والتنكري، 
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وإنام يمكن مع السم واحد ملا بني بعضها من التضاد، توالتثنية، واجلمع، وال يمكن أن جتوالتذكري، والتأنيث، واإلفراد، 

أن جيتمع منها يف االسم الواحد أربعة أمور، واحد من اإلعراب، وواحد من التعريف والتنكري، وواحد من التذكري 

، وأما النعت السببي فيتبع منعوته يف ألربعةوالتأنيث، وواحد من اإلفراد وفرعيه، والنعت احلقيقي يتبع املنعوت يف هذه ا

اثنني من هذه األربعة ومها واحد من اإلعراب، وواحد من التذكري والتأنيث، وأما اإلفراد والتثنية واجلمع فال يتبعه بل 

التذكري والتأنيث فإنه  أبومها، والرجاُل القائُم آباُؤهم، وأما يف يبقى مفردا مثل: جاَء الرجُل القائُم أبوُه، والرجالِن القائمُ 

ُه، وهلذا قال: ( ) أي  وإالَّ  ال يتبع ما قبله بل يتبع االسم الذي بعده مثل: سافَر الرجُل البائُس أبوه، وسافَر الرجُل البائسُة أمُّ

الرجُل نحو جاَء الرجُل الكريُم أبوه، أو جاَء  وهو النعت السببي وإن مل يرفع ذلك بأن رفع اسام ظاهرا أو ضمريا بارزا

إىل اخلمسة الباقية وهي التذكري والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع  ) بالنسبة فهَو ُبُه َأنا، فأنا مرفوع بالضارب ( الضارِ 

) احلال حمله فيفرد دائام، ويطابق يف التذكري والتأنيث االسم املرفوع بعده ال املنعوت، مثل: مررُت برجلِني قائمٍة  كالفعلِ (

هام هام، ومررُت برجاٍل قائٍم آباُؤهم، كام تقول: مررُت برجاٍل يقوُم آباُؤهم، كامأمُّ ، ولكن  تقول: مررُت برجاٍل تقوُم أمُّ

مررُت  نحو ،مفردا وجيوز أن جيمع مجع تكسري النعتتستثنى مسألة وهي إذا رفع النعت مجعا، فحينئذ جيوز أن يبقى 

فتقول: مررُت  اأو قائٍم آباُؤهم، وهنالك وجه آخر وهو أن جيمع النعت مجع مذكر سامل وهو األفضل برجاٍل قياٍم آباُؤُهمْ 

واألحسُن جاَءِين رجٌل ُقُعوٌد ِغلامُنُه، ثمَّ قاعٌد، ثمَّ ال يقاس عليه وهلذا قال: (  برجاٍل قائمَني آباُؤهم، وهذا الوجه ضعيف

  ني اختالف رتبها.) فرتبها بحسب أفضليتها وهلذا استعمل ثمَّ ليبقاعدوَن 

َفةِ  ( بدوهنا أي  لدى املخاطب ) املعلوِم موصوُفهامن ( الصفة ملوصوفها برشط هو أن تكون ) عن التبعية  وجيوُز قطُع الصِّ

 ، جيوز القطع فيه إىل الرفع أو النصب فتقول: ربُّ العاملَني أوألجل التمييز مثل: احلمُد هللاِ ربِّ العاملنيَ أن الصفة مل يؤت هبا 

، وقد يكون املوصوف ال يعلم بدون الصفة حقيقة ولكننا ندعي ذلك بأن ننزله منزلة املعلوم لغرض بالغي ربَّ العاملنيَ 

دا من غري ذكر الفقيه ولكنك قطعت إىل الرفع مدعيا بأن زيدا معلوم مثل: مررُت بزيٍد الفقيُه، تقول ذلك ملن ال يعرف زي

عاءً  وهلذا قال: ( نه ال جيوز أن جيهله وأنه معروف مشهورمن هو من أجل أن تنبه املخاطب إىل أ ) بان ينزل  حقيقًة أو ادِّ

) فعل  ونصبًا بتقديرِ  ) نحو مررُت بزيٍد التاجُر فالتاجر خرب ملحذوف تقديره هو ( رفًعا بتقديِر هوَ منزلة املعلوم ألمر ما ( 

ح نحو مررُت بزيٍد التاجَر، فالتاجر مفعول به لفعل حمذوف تقديره أعني،  أعني يناسب املقام مثل (  ) يف النعت املوضِّ

) يف النعت  َأُذمُّ ) بتقدير (  َأو) يف النعت الذي يراد به املدح نحو احلمُد هللاِ احلميَد أي أمدُح احلميَد (  أمدُح ) بتقدير ( َأو(

) يف النعت الذي يراد به  َأرَحمُ ) بتقدير (  َأوشيطاِن الرجيَم أي أعني الرجيَم ( الذي يراد به الذم نحو أعوُذ باهللاِ من ال

  الرتحم نحو مررُت بزيٍد املسكَني أي أعني املسكَني.

  ورأيُت رجًال يف الداِر. تنبيه: اجلمل وشبه اجلمل بعد النكرات تعرب صفات نحو جاَء رجُل يضحُك،
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  الدرس التاسع واألربعون

 

  التوكيد

 

  .التابع الرافع الحتامل املجاز أو السهوتوكيد هو: ال

مثال: إذا قلَت: عاَد املسافروَن، فظاهره أهنم عادوا كلَّهم، وحيتمل أن يكون العائدوَن أكثرهم جتوزا يف التعبري، فإذا قلَت: 

  عاَد املسافروَن كلَُّهْم زال االحتامل املذكور، وهذا يف التوكيد املعنوي.

َء زيٌد، فيحتمل أنك سهوت وأن الذي جاَء هَو خالٌد مثال، فإذا قلَت: جاَء زيٌد زيٌد ارتفع ذلك االحتامل  وإذا قلت: جا

  وهذا يف التوكيد اللفظي.

  التوكيد قسامن: لفظي ومعنوي.ف

  

  التوكيد اللفظي

 

والثاين كقولك: أنَت باخلِري حقيٌق ، فاألول كقولك: أنَت باخلري حقيٌق حقيٌق، إعادة اللفظ األول بعينه أو بمرادفههو: 

  جديٌر.

كقولَك يف جواب من قال احلرف كقولَك: أَتى أتى أخوَك، و الفعلكقولك: جاَء زيٌد زيٌد، و االسمواللفظي يكون بإعادة 

َدة بحرف واجلملة كقولَك: جاَء زيٌد جاَء زيٌد، وكثريا ما تقرتن اجلملة املؤكِّ لك هل ستذهُب للسوِق: نعم نعم، أو ال ال، 

  َف َتْعَلُموَن ).عطف كقوله تعاىل: ( َأْوَىل َلَك َفَأْوَىل ُثمَّ َأْوَىل َلَك َفَأْوَىل ) وقوله: ( َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن ُثمَّ َكالَّ َسوْ 

ا: يف قوله تعاىلمسألة َك َواملََْلُك َصف� ا َوَجاَء َربُّ ا َدك� ِت اْألَْرُض َدك� ا ) هل : ( َكالَّ إَِذا ُدكَّ   مها من باب التوكيد أو ال ؟ َصف�

واجلواب: احلاكم هو املعنى فقد قال بعض العلامء: إن املعنى هو دكت األرض دكا بعد دك أي أن الدك قد تكرر عىل 

األرض حتى سحقت اجلبال وصارت األرض مستوية فال يكون من باب التوكيد، فدكا دكا: حال منصوب والكلمتان 

  كلمة واحدة واملعنى هو كال إذا دكت األرض حال كوهنا مدكوكة دكا بعد دك، كام يقال: علمته احلساب باًبا باًبا. بمنزلة 

ًة َواِحَدةً  وقال بعضهم: إن املعنى هو دكت دكة واحدة كقوله تعاىل: ( تَا َدكَّ بَاُل َفُدكَّ فدكا األول:  ) َوُمحِلَِت اْألَْرُض َواْجلِ

  ثاين: توكيد له.مفعول مطلق، ودكا ال

ا صّفا فهو من باب احلال ألن املعنى هو أنه جييئون مصطفني صفا بعد صف ال أن املالئكة مجيعا  وأما قوله تعاىل صف�

  يصطفون يف صف واحد.

  واخلالصة هي أنه إن أريد باللفظ الثاين عني ما أريد باللفظ األول فهو من التوكيد وإال فال.
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  التوكيد املعنوي

 

  بألفاظ معينة وليس بتكرار اللفظ السابق وتلك األلفاظ هي:ويكون 

د يطابقه تذكريا وتأنيثا. النفس والعني(  2 -1   ) برشط اتصاهلام بضمري يعود عىل املَُؤكَّ

  تقول: حَرض زيٌد نفُسُه أو عينُُه، وحرضْت هنُد نفُسها أو عينُها.

  حَرض زيٌد نفُسُه عينُُه، وحرضْت هنُد نفُسها عينُها.وجيوز أن جيتمعا برشط تقديم النفس عىل العني، تقول: 

دَت املثنى أو اجلمع بالنفس أو العني وجب اإلتيان باجلمع أي أنفس أو أعني مع ضمري املثنى أو اجلمع.   وإذا أكَّ

ُهم أو أعينُهْم، تقول: حَرض الرجالِن أنفُسهام أو أعينُهام، وحرضت املرأتاِن أنفُسهام أو أعينُهام، وحَرض الرجاُل أنفُس 

.   وحرضت النساء أنفُسهنَّ أو أعينُهنَّ

  ) وال يؤكد هبا إال بثالثة رشوط: كل(  -3

ُد هبا غري مثنى، وهو املفرد واجلمع - أ َها، وال يقال: أكلُت أن يكون املَؤكَّ ُه، وأكلُت األرغفَة كلَّ ، فيقال: أكلُت الرغيَف كلَّ

  الرغيفِني كلَُّهام.

ُهْم، ،عاملهبهبا يتجزأ بنفسه أو  أن يكون املؤكد -ب فاجلمع له أفراد فيقبل أن يتجزأ وينقسم إليها  مثل: حَرض الضيوُف كلُّ

ُه، فالرغيف واحد ال تعدد فيه ولكنه باعتبار عامله وهو األكل يتجزأ بأن تأكل بعضه دون  بنفسه، ومثل أكلُت الرغيَف كلَّ

  يؤكد بكل فال يقال: نجَح الطالُب كلُّه. البعض اآلخر، وما ال يتجزأ بنفسه أو عامله ال

  ، تقول: اشرتيُت األثاَث كلَُّه.أن يتصل هبا ضمري املتبوع -ج

 :األوىل للمثنى املذكر، والثانية للمثنى املؤنث وال يؤكد هبام إال بثالثة رشوط ) كال وكلتا( 4 -

فإن النجاح يمكن أن ينسب لواحد فيقال: نجَح ، مثل: نجح الطالباِن كالمها، أن يصح حلول املفرد حمل االثنني -أ

الطالُب، فإذا مل يصح حلول الواحد فال جيوز التوكيد هبام فال يقال: اختصَم الزيداِن كالمها؛ ألن االختصام ال يتأتى إال 

 .من اثنني فأكثر

خالٌد كالمها، الختالف ، فال جيوز أن يقال: ماَت زيٌد وعاَش أن يكون ما أسند إىل االثنني غري خمتلف املعنى -ب

 .املسندين، أي مات وعاش

 .أن يتصل بكل منهام ضمري املتبوع -ج

 .وهو مثل كل، تقول: عاَد اجليُش مجيُعُه، ورحلِت القبيلُة مجيُعها ) مجيع(  -5

ة(  -6 تُُه، ورحلِت القبيلَة عامتُها ) عامَّ  .وهي مثل كل ومجيع، تقول:عاَد اجليُش عامَّ

والغالب أن يؤكد هبام بعد كل لتقوية التوكيد، تقول: عاَد اجليُش كلُُّه أمجُع، أو عاَد اجليُش كلُُّهم  ) ومجعاءأمجع (  -7-8

 .)أمجعوَن، ورحلِت القبيلُة كلُّها مجعاُء، قال تعاىل: ( َفَسَجَد املََْالئَِكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ 

 ).َوَألُْغِوَينَُّهْم أَْمجَِعنيَ  عىل لسان إبليس (وجيوز التوكيد هبام بدون كّل، ويف القرآن الكريم 
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 ( رشح النص )

ا لفظِيٌّ نحُو: َأخاَك أخاَك إِنَّ َمْن ال أََخا َلُه، ونحُو: أَتاِك أَتاِك الالحقوَن احبِِس احبِس، ون حُو: ال ال َأبوُح َوالتَّوكيُد وهَو إِمَّ

ا َدك�  ا، وليَس منُه: ( َدك� ابُحبِّ َبثْنََة إِهنَّ ا َصف�   .)ا ) و ( َصف�

َمعاِن عىل َأْفُعٍل مَع غِري املفرِد، وبُِكلٍّ لغريِ  َرًة َعنْها إِِن اْجتََمَعتا، وُجيْ َأ بنفِسِه َأْو معنويٌّ وهَو بالنفِس والعِني مؤخَّ  املثنى إْن َجتزَّ

َد  َ ِد، وبأمجَع ومجعاَء ومجِعهام أو بعامِلِه، وبكال وكلتا لُه إِْن صحَّ وقوُع املفرِد موقَِعُه، واحتَّ معنى املُْسنَِد، وُيَضْفَن لضمِري املؤكَّ

ِه َرَجُب .غَري مضافةٍ  َة حوٍل كلِّ َداُت، وال أَْن يتبْعَن نكرًة، وندَر: يا ليَت ِعدَّ  وهَي بخالِف النُُّعوِت ال جيوُز أْن تتعاطَف املَؤكِّ

...................................................................................................................... 

د ) التَّوكيدُ  ( الثاين من التوابع ) و(  ا لفظِيٌّ  ( واملراد به اللفظ املؤكِّ وهو إعادة اللفظ األول بعينه أو بمرادفه،  ) وهَو إِمَّ

َكَساٍع إىل اْهلَيَْجا بغِري  ... ) َأخاَك أخاَك إِنَّ َمْن ال َأَخا َلهُ  ( :قول الشاعر ) نحُو  ( وجيري يف مجيع األلفاظ، فيكون يف االسم

سالِح، اهليجا أو اهليجاء هي احلرب، واملعنى: الزْم أخاَك أَخاك إنَّ َمْن ال أَخ لُه كَمْن يذهب للحرب من غري سالح، 

قول الشاعر: فأيَن إىل  ) نحوُ  ( يكون يف الفعل ) و (والشاهد هو قوله أخاك أخاَك، فالثاين توكيد لفظي لالسم األول، 

فأيَن: اسم استفهام ظرف مكان متعلق بمحذوف يدل عليه  ) َأتاَك َأتاَك الالحقوَن اْحبِِس احبسِ  ( ... أيَن النجاُة بِبَْغَلتِي

ري، واملعنى هو: أن السياق، والتقدير: فأيَن أَذهُب، الالحقوَن: أي الذين يلحقون به، احبِس: أي امنع بغلتك من الس

الشاعر كان يسعى خلفه من يالحقه فنظر إىل اخللف فوجدهم يف أثره فقال: فأيَن أذهُب وإىل أين أنجو ببغلتي التي 

حتملني يف أسفاري، ثم قال خماطبا نفسه: أتاَك أتاَك الالحقون بَك فاثبت وال تفر فال فائدة من الفرار، والشاهد فيه: هو 

ه: أتاك أتاَك، وأما قوله: احبس احبس، فهو من توكيد اجلملة ألن كلَّ فعل حيوي عىل ضمري مسترت توكيد الفعل يف قول

ا ( :قول الشاعر ) نحُو  ( يكون يف احلرف ) و ( تقديره أنت َأَخَذْت عيلَّ مواثًِقا وُعُهودا،  ... ) ال ال َأبوُح بُحبِّ َبثْنََة إِهنَّ

فيه، والشاهد فيه قوله: ال ال فإن الثاين من هذين احلرفني توكيد لفظي لألول بثنة: اسم حبيبته وأصله بثينة فترصف 

ا ( أي من التوكيد، قوله تعاىل: كال إذا دكت األرض ) وليَس منهُ  (.منهام ا َدك� ألن الثاين مل يؤت به لتوكيد األول فإن  ) َدك�

ا بعد دكٍّ أي أن الدك كرر عىل األرض حتى صارت  هباء فمجموع املصدرين يف تأويل مفرد منصوب عىل املعنى هو دك�

ا ( ليس منه قوله تعاىل: وجاَء ربَُّك وامللُك  ) و (.احلالية ا َصف� ألن الثاين مل يؤت به لتوكيد األول فإن املعنى هو أن  ) َصف�

ا بعَد صفٍّ  نحو جاَء  ) بالنفِس والعنيِ  وهوَ  ( قسيم قوله لفظي ) َأْو معنويٌّ  (.املالئكة ينزلون من السامء مصطفَني صف�

َرًة َعنْها ( زيٌد نفُسُه أو عينُُه، وتكون العني  يف اللفظ كجاَء زيٌد نفُسُه عينُهُ  ) إِِن اْجتََمَعتا ( أي عن النفس وجوبا ) مؤخَّ

َمعانِ  ( مجاعة تقول: جاَء الزيداِن من اثنني أو  ) مَع غِري املفردِ  ( فيقال أنفس وأعني ) عىل َأْفُعلٍ  (أي النفس والعني ) وُجيْ

أَ  ( من مفرد أو مجع، ولكن إنام يؤكد هبا ) وبُِكلٍّ لغِري املثنى ( .أنفُسهام أو أعينُهام، وجاَء الزيدوَن أنفُسهم أو أعينُهم  إْن َجتزَّ

أن يتصف بعضهم كجاَء القوُم كلُّهم، فإن القوم ذوو أجزاء أي أفراد ويمكن  ) بنفِسهِ  ( الغري أي كان ذا أجزاء إّما )

كأكلُت الرغيَف كلَّه فإن الرغيف يتجزأ  ) أو بعامِلهِ  ( باملجيء دون بعض فألجل دفع توهم إرادة البعض نأيت بكل
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أي موقع املثنى فال يقال: اختصم  ) إِْن صحَّ وقوُع املفرِد موِقَعهُ  ( أي للمثنى ) وبكال وكلتا لهُ ( .باعتبار عامله وهو األكل

َد معنى املُْسنَدِ  ( كالمها، ألن املفرد ال يصح حلوله حمل املثنى إذ االختصام ال يقع من شخص واحدالزيداِن  َ فال  ) واحتَّ

مجيع هذه األلفاظ املتقدمة وهي النفس  ) و ( يقال: ماَت زيٌد وعاَش بكٌر كالمها الختالف املسند وهو مات وعاش

دِ ُيَضْفَن لضمِري املؤَ  ( والعني وكل وكال وكلتا يكون التوكيد املعنوي  ) و (.يطابقه إفرادا وتثنية ومجعا وتذكريا وتأنيثا ) كَّ

 ) ومجِعهام ( للمفرد املؤنث نحو حرضِت القبيلُة مجعاءُ  ) ومجعاءَ  ( للمفرد املذكر نحو جاَء القوُم أمجعُ  ) بَأمجعَ  ( أيضا

لضمري  ) غَري مضافةٍ ( األكثر إال بعد كل فلهذا كانت فجمع أمجع أمجعوَن، ومجع مجعاء مجع، وال يؤكد هبذه األلفاظ يف

ُه أمجُع وال تقل أمجعه املتعددة لواحد نحو  ) بخالِف النُُّعوِت  ( أي ألفاظ التوكيد)  وهَي  ( .املؤكد فتقول: جاَء اجليُش كلُّ

ول: جاَء زيٌد الفقيُه والكاتُب جاَء زيٌد الفقيُه الكاتُب الشاعُر، جيوز أن يؤتى بينها بحرف العطف الختالف معانيها فتق

َداُت  ( والشاعُر، و إذا اجتمعن يف اللفظ نحو جاَء زيٌد نفُسُه عينُُه، فال تقول: جاَء زيٌد نفُسُه  ) ال جيوُز أْن تتعاطَف املَؤكِّ

املعرفة فقط، بخالف النعت أي ال يؤكد هبن نكرة فال يقال جاَء رجٌل نفُسُه، وإنام يؤكد هبا  ) وال َأْن يتبْعَن نكرةً  (.وعينُهُ 

توكيد النكرة يف قول الشاعر: لِكنَُّه )  وندرَ  (.فإنه يتبع النكرة نحو جاَء رجٌل فاضٌل واملعرفة نحو جاَء الرجُل الفاضُل 

ِه َرَجُب  ( ...َشاَقُه َأْن قِيَل ذا َرَجٌب  َة حوٍل كلِّ لسنة، واملعنى شاقه: أعجبه وأثار الشوق إىل نفسه، واحلول: ا ) يا ليَت ِعدَّ

هو: أنه أعجبه وبعث الشوق إىل نفسه حني قيل له: هذا الشهر هو رجب، ومتنى أن السنة كلها رجب ملا فيه من األنس 

 .والرسور له، والشاهد فيه: قوله: حوٍل كلِّه، حيث أكد النكرة وهي قوله حول بكل، وهذا شاذ ال يقاس عليه

  .عينُهُ  الذي قهَر األعداءَ  زيدٌ  مبارشة بل جيوز الفصل نحو: جاءَ ؤكد تنبيه: ليس من رشط التوكيد أن يتصل بامل
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  الدرس اخلمسون 

 

  عطف النسق

 

، مثل: جاَء زيٌد وعمٌرو، فعمرو تابع لزيد يف تابٌع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد حروف العطفعطف النََّسق هو: 

  حروف العطف وهو الواو.اإلعراب وقد توسط بينه وبني متبوعه زيد أحد 

  بل ). –لكْن  –ال  -أَمْ  -َأوْ  -حتى -ُثمَّ  -الفاء -وحروف العطف تسعة هي: ( الواو

  وهي: ملطلق اجلمع، فال تفيد ترتيبا وال تعقيبا أي وقوعه بعده مبارشة بال فاصل زمني. الواو أوال:

حيتمل أهنام جاءا معا بنفس الوقت، كام حيتمل أن يكون فإذا قلت: جاَء زيٌد وعمٌرو، أفاد أهنام اشرتكا يف املجيء، وهذا 

  أحدمها قد جاء قبل اآلخر مبارشة أو بعده بمدة.

  وهي للرتتيب والتعقيب، فإذا قلت: جاَء زيٌد فعمٌرو، فمعنى ذلك أن جميء عمرو حصل بعد زيد مبارشة. الفاءثانيا: 

فبغداَد، إذا مل يكن بني دخولك البرصة ودخولك بغداد إال والتعقيب يف كل يشء بحسبه فلَك أن تقول: دخلُت البرصَة 

املدة الكافية لقطع السفر فإذا كانت تستغرق عادة ثالثة أيام ودخلت بعد ذلك صح استعامل الفاء، وإذا دخلت بعد أن 

  أقمت يف البرصة مل يصح استعامهلا.

و، فمعنى ذلك أن جميء عمرو حصل بعد ميض مدة عىل وهي: للرتتيب والرتاخي، فإذا قلَت: جاَء زيٌد ثم عمرٌ ثمَّ ثالثا: 

  جميء زيد.

وهي: للغاية والتدريج، والغاية هي: النهاية التي ينتهي عندها احلكم، والتدريج هي: أن ينقيض ما قبلها شيئا  حتىرابعا: 

  فشيئا حتى يبلغ غايته، لذلك وجب أن يكون املعطوف هبا بعضا من املعطوف عليه.

كتاَب حتى الصفحَة األخريَة، فالصفحة األخرية هي غاية وهناية القراءة وقد حصلت القراءة بشكل مثل: قرأُت ال

  تدرجيي.

وهي ال تفيد الرتتيب بل هي كالواو ملطلق اجلمع فلك أن تقول: حفظُت القرآَن حتى سورَة البقرِة، وإن كانت هي أول ما 

  حفظت.

  وهي: ألحد الشيئني أو األشياء مفيدًة بعَد الطلِب التخيري أو اإلباحة، وبعَد اخلِرب الشكَّ أو التشكيك. أَو خامسا:

  تقول: سافَر زيٌد َأو عمٌرو، وتقول: ذلَك القادُم زيٌد أو عمٌرو أو بكٌر.

قَه أو النحَو، والفرق بينهام أن فإن كانت بعد الطلب فهي للتخيري مثل: تزوْج حفصَة أو أختَها، أو لإلباحة مثل: تعلْم الف

  التخيري ال جيوز فيه اجلمع بني ما قبلها وما بعدها، بينام جيوز ذلك يف اإلباحة.

وإن كانت بعد اخلرب فهي للشك مثل: سافَر زيٌد أو عمٌرو، أو للتشكيك كام يف املثال السابق ولكن الفرق بينهام إن كان 

للشك أي من املتكلم، وإن كان يعلم من املسافر ولكن أراد أن يوقع املخاطب يف  املتكلم ال يعلم من املسافر منهام فهي

  الشك فهي للتشكيك ويسمى باإلهبام أيضا.
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  وتأيت ملعنى آخر وهو التقسيم نحو الكلمة: اسم أو فعل أو حرف.

م بأن يكون كل واحد منهام وهي: لطلب التعيني إذا وقعت بعد مهزة داخلة عىل أحد املتساويني يف ظن املتكل َأمْ سادسا: 

  حمتمال للحكم.

تقول لشخص: أزيٌد عندَك أم خالٌد ؟ تطلب تعيني أحدمها تقول ذلك إذا كنت واثقا من أن أحدمها عنده ولكنك ال تعلمه 

  بعينه، وهلذا يكون اجلواب بالتعيني، وال يصح بال أو نعم ألنه غري مفيد.

  كم وتقع بعد إجياب أي كالم مثبت ال منفي.وهي: لرد السامع عن اخلطأ يف احل ال سابعا:

ا عىل من اعتقد أن الذي جاءك هو خالٌد، أو اعتقد أن االثنني قد جاءا.   تقول: جاءين زيٌد ال خالٌد، رد�

  وهي: لرد السامع عن اخلطأ يف احلكم أيضا ولكن تقع بعد نفي. لكنْ ثامنا: 

  .تقول: ما جاءين زيٌد لكْن خالٌد، فيفيد جميَء خالد

  وهي: لرد السامع عن اخلطأ يف احلكم إذا وقعت بعد نفي، فإن وقعت بعد إثبات كانت لإلرضاب. بْل تاسعا: 

  تقول: ما جاءين زيٌد بْل خالٌد، فيفيد جميء خالد وهي هنا للرد.

  وتقول: جاءين زيٌد بْل خالٌد، فيفيد جميء خالد، وهي هنا تفيد اإلرضاب أي العدول عن احلكم األول إىل حكم جديد.   

  بْل ) خيالف ما بعدها ما قبلها يف احلكم وإن اشرتكا يف اإلعراب. -لكنْ  -فاتضح أن هذه الثالثة األخرية ( ال

  أْم  ) فهي جتمع بني ما قبلها وما بعدها يف احلكم واإلعراب معا. -وأ - حتى -ثمّ  -الفاء - أما الستة األوىل ( الواو
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  الدرس احلادي واخلمسون 

 

  عطف البيان -البدل

 

  .التابع املقصود باحلكم بال واسطة بينه وبني متبوعهالبدل هو: 

عليه باملجيء هو زيد، وأما أخوك فذكر متهيدا تقول: جاَء أخوَك زيٌد، فزيد بدل، وأخوك مبدل منه، واملقصود من احلكم 

  وتوطئة لزيد، ولذا لو حذفنا املبدل منه وقلنا: جاَء زيٌد، ملا اختل معنى اجلملة.

د  فالبدل خيتلف عن النعت والتوكيد يف كونه هو املقصود باحلكم بخالفه فيهام فإن املقصود باحلكم هو املنعوت واملؤكَّ

  فاملقصود بنسبة املجيء إليه هو أخوك وأما الشاعر فكلمة ذكرت لتكميله وتوضيحه. تقول: جاَء أخوَك الشاعُر،

  وتقول: جاَء أخوَك أخوك أو نفُسه، فاملقصود بالنسبة هو أخوك األول واللفظ الثاين جيء به لتقوية وتوكيد هذا املعنى.

ء إليه إال أنه قد توسط بينه وبني متبوعه وأما يف العطف نحو جاَء ابنَك وأخوَك، فأخوك وإن كان مقصودا بنسبة املجي

  ابنَك حرف العطف فتميز البدل عن املعطوف ألنه ال يذكر بينهام واسطة.

  والبدل ستة أقسام هي:

،بأن يكون الثاين وهو البدل مساويا لألول وهو املبدل منه يف املعنى ما كان التابع فيه عَني املتبوعوهو:  بدل كلٍّ من كلٍّ  -1

  عاملُت التاجَر خليًال.مثل: 

، وال بد من اتصاله بضمري يعود عىل املتبوع إما حمقق ما كان التابع فيه بعضا من املتبوعوهو:  بدل بعض من كلٍّ  -2

بِيًال ) فَمن: اْستََطاَع إَِليِْه َس  َمنِ ، أو مقدر كام يف قوله تعاىل: ( َوهللاِ عىل النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت هُ موجود مثل: أكلُت الرغيَف ثلثَ 

بدل من الناس بدل بعض من كل، واملعنى: وهللا عىل من استطاع إىل البيت سبيال حج البيت، والضمري الذي يربط البدل 

  باملبدل منه حمذوف تقديره: َمن استطاع منهم.

يٌد ِعلُمُه، وسمي كذلك ، مثل: أعجبني زالقة بغري الكلية واجلزئيةما كان بني التابع فيه واملتبوع عَ وهو:  بدل اشتامل -3

  ألن زيدا يشتمل عىل العلم، وليس العلم جزًء ماديا من زيد، وال بد يف هذا النوع أيضا من ضمري يربطه باملتبوع.

  .أن يقصد املتكلُم املبدَل منه أوال، ثم يبدو له أن يعدل عنه ويقصد البدلوهو: بدل اإلرضاب  -4

تكلم أراد أن خيرب بذهابه إىل املدرسة ثم عدل ذلك وأخرب أنه ذهب إىل املسجد، وأما مثل: ذهبُت إىل املدرسِة املسجِد، فامل

  ذهابه إىل املدرسة فهو مسكوت عنه مل يتعرض له بنفي وال إثبات.

  .أن يقصد املتكلم البدل ولكن يسبق لسانه إىل املبدل منهوهو:  بدل الغلط -5

  يقول إنه تصدق بدينار ولكن غلط فذكر الدرهم ثم صحح غلطه.مثل: تصدقُت بدرهٍم ديناٍر، فاملتكلم أراد أن 

  .أن يقصد املتكلم املبدل منه، ثم يتبني له أنه كان وامها فيصحح بذكر البدلوهو:  بدل النسيان -6

مثل: تصدقُت بدرهٍم ديناٍر، إذا كان املتكلم قصد أن يذكر أنه تصدق بدرهم ثم تبني أن الذاكرة قد خانته وأنه تصدق 

  دينار فيصحح بذكر الصواب وهو البدل.ب
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ٌص جاِمٌد غَري مؤولٍ وأما عطف البيان فهو:  ٌح أو خمصِّ   .تابٌع موضِّ

مثل: جاَء أبو عبِد اهللاِ صالٌح، فصالٌح: عطف بيان وقد وضح متبوعه أبو عبد اهللا، فهناك أكثر من يسمى بأيب عبد اهللا فال 

  قصود.يدرى َمن املقصود فإذا قلت: صالح، تبني امل

  ومثل: هذا خاتٌم حديٌد، فحديٌد: عطف بيان وقد خصص متبوعه وهو خاتم ألنه كان حيتمل أنه صنع من ذهب أو فضة.

فإذا كان املتبوع معرفة فعطف البيان لتوضيحه، وإذا كان نكرة فعطف البيان لتخصيصه، فهو يشبه النعت يف هذا الغرض 

  ق، بخالف عطف البيان فهو جامد غري مؤول بمشتق كصالح وحديد.ولكن النعت يكون مشتقا أو جامدا مؤوال بمشت

  وعطف البيان يوافق متبوعه يف اإلعراب والتعريف والتنكري والتذكري والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع كالنعت احلقيقي

) يان جاز اعتباره بدال كل ما جاز اعتباره عطف بثم إنَّ بني عطف البيان وبدل كل من كل تشاهبا وهلذا قال النحاة: ( 

  فيجوز أن نعرب صاحلا وحديدا يف املثالني السابقني بدال.

  ولكنهم استثنوا بعض األشياء أعربوها عطف بيان ومل جيوزوا أن تعرب بدال ألنه يمتنع فيها إحالل الثاين حمل األول.

  فمن ذلك:

  .أن يكون التابع مفردا معربا، واملتبوع منادى -1

اهللاِ حمموًدا، فمحموًدا: عطف بيان منصوب وليس بدال، ألن ضابط البدل أن يصح طرح املبدل منه  مثل: يا أبا عبدِ 

ووضع البدل حمله ولو فعلنا هذا لقلنا: يا حمموًدا، فيلزم عليه أن يصري املنادى املفرد منصوبا وهذا ال يصح ألن املنادى 

  .بإضافة مشتق مقرتن بأل املفرد مبني عىل الضم.

   مضافا إليه مقرتنا بأل، ويكون املضاف مشتقا مقرتنا بأل.أن يكون التابع غري مقرتن بأل، ويكون املتبوع  -2

  مثل: نحنُ 

نحُن املكرمو الشاعِر زيٍد، فزيٍد: عطف بيان، ومتبوعه وهو الشاعر مضاف إليه جمرور مقرتن بأل، واملضاف مشتق مقرتن 

بدال للزم طرح املبدل منه ووضعه حمله بأن نقول: نحُن املكرمو زيٍد، وهذا ال جيوز بأل وهو املكرمو، فهنا لو أعربنا زيًدا 

  ألنه ال يصح أن يكون املضاف مقرتنا بأل واملضاف إليه غري مقرتن هبا كام قد سبق يف مبحث اإلضافة.
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 ( رشح النص )

 

ٌص جامٌد غُري  ٌح أَو ُخمَصِّ مؤوٍل، فيوافُِق متبُوَعُه، كـ أقسَم باهللاِ أبو حفٍص عمُر، وهذا خاتٌم َوعطُف البياِن وهَو: تابٌِع ُمَوضِّ

، وقولِِه: أََيا َأَخَوْينَا عبَد  حديٌد، وُيْعَرُب بدَل كلٍّ ِمْن كلٍّ إِْن ملْ يمتنْع إحالُلُه َحمَلَّ األوِل كقولِِه: أنا ابُن التَّاِرِك البَْكِريِّ بِْرشٍ

اخي، وحتى للغايِة وعطُف النََّس .شمٍس َوَنْوَفال تيِب والرتَّ ِق بالواِو وهَي ملطلِق اجلمِع، والفاِء للرتتيِب والتَّعقيِب، وُثمَّ للرتَّ

تيِب، و أو ألحِد الشيئِني أو األشياِء مفيدًة بعَد الطلِب التخيِري أِو اإلباحِة، وبعَد اخلِرب الشكَّ أِو  والتَّدريِج ال للرتَّ

دِّ عِن اخلطأِ يف احلكِم ال بعَد إجياٍب ولكْن وبْل بعَد التشكيَك، وأْم لطلِب التَّع يِني بعَد مهزٍة داخلٍة عىل أحِد املستَِويِني، وللرَّ

والبدُل وهَو تابٌع مقصوٌد باحلكِم بال واسطٍة، وهَو ِستٌَّة: بدُل كلٍّ نحُو: ( .نفٍي، ولرصِف احلكِم إىل ما بعَدها بْل بعَد إجياٍب 

ْقُت بدرهٍم َمَفاًزا َحَداِئَق ) ، وبعٍض نحُو: ( َمِن اْستََطاَع ) واشتامٍل نحُو ( ِقتَاٍل فِيِه )، وإرضاٍب، وغلٍط، ونسياٍن نحُو: َتَصدَّ

ِ اخلطأِ 
  .ديناٍر، بَِحَسِب قصِد األوِل والثاين، أِو الثاين وسبِق اللساِن، أِو األوِل وتبنيُّ

....................................................................................................................... 

ٌح  ( الثالث من التوابع ) وَ  ( ٌص  ( يف املعارف نحو جاَء أخوَك زيدٌ  ) عطُف البياِن وهو: تابٌِع ُمَوضِّ يف النكرات  ) َأو ُخمَصِّ

فيوافُِق  (.بمشتق ) جامٌد غُري مؤولٍ (  للنعت يف أنهنحو هذا خاتٌم حديٌد، فيكون كالنعت يف هذا املعنى لكنه خمالف 

كـ  ( يف اإلعراب، والتعريف والتنكري، والتذكري والتأنيث، واإلفراد و التثنية واجلمع، فهو كالنعت احلقيقي ) متبُوَعهُ 

 راد والتذكري والتعريففُعَمُر عطف بيان أليب حفٍص، ذكر إليضاحه،وقد تبعه يف الرفع واإلف ) أقسَم باهللاِ أبو حفٍص عمرُ 

وُيْعَرُب  (.فحديٌد عطف بيان خلاتم، ذكر لتخصيصه، وقد تبعه يف الرفع واإلفراد والتذكري والتنكري ) وهذا خاتٌم حديدٌ  (

نه ال فيجوز إعراب عمر وحديد يف املثالني السابقني بدل كل من كل، أل ) بدَل كلٍّ ِمْن كلٍّ إِْن ملْ يمتنْع إحالُلُه َحمَلَّ األولِ 

 ) كقولِهِ  ( يمتنع إحالل الثاين حمل األول بأن تقول: أقسَم باهللاِ عمُر، وهذا حديٌد، فإن امتنع ذلك تعني كونه عطف بيان

هو برش عليِه الطَّْريُ َتْرُقبُُه وُقوَعا، البكرّي: املنسوب إىل بكر بن وائل، بٍرش:  ...) أنا ابُن التَّاِرِك البَْكِريِّ بِْرشٍ  ( :أي الشاعر

بن عمرو البكري، واملعنى هو: أنا ابن رجل قتل البكري وتركه رصيعا يف العراء تنتظر الطري فوقه خروج روحه لتقع 

وتنقض عليه لتأكله، فهو شجاع من نسل شجعان، والشاهد فيه قوله: البكريِّ بٍرش، فإن بًرشا عطف بيان وليس بدال ألنه 

: أنا ابُن التارِك بٍرش؛ ألنه يلزم عليه إضافة ما فيه األلف والالم وهو التارك إىل يمتنع إحالل برش حمل البكري بأن تقول

ِدَثا  ...) َأَيا َأَخَوْينَا عبَد شمٍس َوَنْوَفال ( :أي الشاعر ) وقولِهِ  ( املجرد منها وهو برش وذلك ال جيوز ُأِعيُذُكام باهللاِ أَْن ُحتْ

شمٍس ونوفال، فإن قوله عبد شمس عطف بيان عىل أخوينا، وال جيوز أن يكون  َحْربا، والشاهُد فيه: قوله: أخوينا عبدَ 

بدًال منه، ألنه يمتنع إحالل عبد شمس ونوفل حمل أخوينا فال يقال: أيا عبَد شمٍس ونوفًال، بل أيا عبَد شمٍس ونوفُل، 

عليه اسم جمرد من أل واإلضافة، فإنه بالبناء عىل الضم ألنه مفرد معرفة، فإنه إذا كان املنادى منصوبا يف لفظه، وعطف 

عطُف  ( الرابع من التوابع ) و (.يعطى املعطوف حكم املنادى املستقل: فنقول يا عبَد اهللاِ وزيُد، ويا عبد اهللاِ وعبَد الرمحنِ 

والفاِء للرتتيِب  ( فال تفيد ترتيبا وال تعقيبا ) وهَي ملطلِق اجلمعِ  بالواوِ  ( أي العطف باحلرف، ويكون ) النََّسِق 
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اخي ( فمعنى قولك: جاَء زيٌد فخالٌد، أن جميء خالد حصل بعد جميء زيد مبارشة ) والتَّعقيِب  تيِب والرتَّ  ) وُثمَّ للرتَّ

والغاية  ) وحتى للغايِة والتَّدريِج  ( فمعنى قولك: جاَء زيٌد ثم خالٌد، أن جميء خالد حصل بعد ميض مدة عىل جميء زيد

الكامل أو النقص مثل فرَّ اجلنود حتى القائد، أي أن القائد هو الغاية يف الكامل ومع ذلك فّر، ومثل: َأحسْن أي النهاية يف 

تيِب  (.للخلِق حتى احليواناِت، أي أن احليوانات هي الغاية يف النقص ومع ذلك عليك أن حتسن إليهم نك أل ) ال للرتَّ

و أو ألحِد الشيئِني أو األشياِء مفيدًة بعَد  ( انت هي أول ما حفظتالبقرِة، وإْن ك تقول: حفظُت القرآَن حتى سورةَ 

مثال التخيري: تزوْج هنَد أو أختَها، ومثال اإلباحة: تعلْم فقًها أو نحًوا، والفرق بينهام جواز  ) الطلِب التخيِري أِو اإلباحةِ 

نحو جاَء زيٌد أو عمٌرو، فإن لن تكن تعلم َمن جاَء فهي  ) وبعَد اخلِرب الشكَّ أِو التشكيَك  ( اجلمع يف اإلباحة دون التخيري

 إذا وقعت ) وأْم لطلِب التَّعينيِ  ( للشك، وإن كنت تعلم ولكنك أردت اإلهبام فهي لتشكيك السامع أي إيقاعه يف الشك

دِّ عِن اخلطأِ يف احلكِم ال ( يف احلكم يف ظن املتكلم مثل: أزيٌد عندَك أم خالدٌ ) بعَد مهزٍة داخلٍة عىل أحِد املستَِوينيِ  (  )وللرَّ

أو هني  ) بعَد نفٍي ( واقعني ) لكْن وبْل  (للرد عن اخلطأ يف احلكم ) و ( نحو جاَء زيٌد ال خالدٌ  ) بعَد إجياٍب  (إذا وقعت

 ) بعَدها بْل  ولرصِف احلكِم إىل ما (.نحو ما جاَء زيٌد لكْن خالٌد أو بْل خالٌد، وال ترضْب زيًدا لكْن خالًدا أو بل خالًدا

البدُل وهَو تابٌع  ( اخلامس من التوابع ) و (.أو أمر نحو: جاَء زيٌد بل خالٌد، وارضْب زيًدا بل خالًدا ) بعَد إجياٍب  ( واقعة

 أحدها ) وهَو ِستَّةٌ  ( قيد خيرج العطف باحلرف ) بال واسطةٍ  ( قيد خيرج النعت والتوكيد وعطف البيان)  مقصوٌد باحلكمِ 

فحدائق: بدل كل  ) َمَفاًزا َحَدائَِق  ( إِنَّ لِلُمتَِّقنيَ  :قوله تعاىل) نحوُ  ( من كلٍّ وهو ما كان مدلوله مدلوَل األول ) كلٍّ بدُل  (

َوهللاِ عىل  :قوله تعاىل) نحوُ  ( من كل، وهَو ما كاَن مدلوله بعَض مدلوِل األول ) بعضٍ  ( ثانيها بدل ) و ( من كل من مفاز

 ) و ( فَمْن:بدل بعض من كل من الناس؛ ألن املستطيع هو بعض من الناس إَِليِْه َسبِيًال، ) َمِن اْستََطاعَ  ( اْلبَيَْت النَّاِس ِحجُّ 

قوله تعاىل: َيْسَأُلوَنَك عِن )  نحُو  (وهو ما كان بينه وبني األول مالَبَسة أي تعلق بغري الكلية واجلزئية ) اشتاملٍ  ( ثالثها بدل

ْهِر  فقتال: بدل اشتامل من الشهر احلرام أي يسألونَك عن قتاٍل فيه، وهو بدل اشتامل ألن بني الشهر  ) ِقتَاٍل فِيهِ  ( احلََرامِ الشَّ

إرضاٍب، وغلٍط،  ( رابعها وخامسها وسادسها بدل ) و (.احلرام والقتال تعلقا وارتباطا يف كون الشهر ظرفا زمانيا له

ْقُت بدرهٍم دينارٍ  ( والفرق بينها اعتباري ) ونسيانٍ  بَِحَسِب قصِد  ( هذا يصلح مثاال للثالثة األخرية وذلك )نحُو: َتَصدَّ

أي يكون املتكلم قاصدا لإلخبار باألول ومل يكن غالطًا أو ناسيًا، فهو أراد أن خيرب أنه تصدق بدرهم، ثم  ) األوِل والثاين

قصد املتكلم ) أو ( حكم املرتوك فيكون بدل إرضاب أرضب عنه وقصد اإلخبار بالتصدق بالدينار، وجعل األول يف

 إىل األول وهو التصدق بدرهم فيكون بدل غلط ) سبِق اللسانِ  ( لكن ) و ( وهو التصدق بدينار ) الثاين ( اإلخبار بـ

ِ اخلطأِ  ( وهو التصدق بدرهم ) األولِ  ( قصد املتكلم اإلخبار بـ) أو ( إنه تصدق  له بأن كان قاصدا أن يقول ) وتبنيُّ

   .بدرهم ثم علم أنه كان خمطئا فصّحح بذكر الديناِر فيكون بدل نسيانِ 
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  الدرس الثاين واخلمسون

 

  العدد

 

  هو من حيث التذكري والتأنيث عىل ثالثة أقسام وهي:

  ). الواحد واالثنان: ( يطابق املعدود تذكريا وتأنيثا، وهواألول: 

  واحدٌة، وهذاِن رجالِن اثناِن، وهاتاِن امرأتاِن اثنتاِن.تقول: هذا رجٌل واحٌد، وهذه امرأٌة 

  ). الثالثة إىل التسعة: ( خيالف املعدود فيذكر مع املؤنث، ويؤنث مع املذكر، وهوالثاين: 

تقول: اشرتيُت مخسَة كتٍب ومخس جمالٍت، فالكتب مجع كتاب وهو مذكر فوجب أن نؤنث العدد فنقول: مخسة، 

  ي مؤنثة فوجب أن يذكر العدد فنقول: مخس.واملجالت مجع جملة وه

  :له حالتان، وهو العرشة الثالث:

  .إن استعملت مركبة مع عدد آخر طابقت املعدود -1

تقول: قضيُت يف هذا املكاِن مخسَة عَرش يوًما، فاجلزء األول مخسة حكمه املخالفة كام سبق، واليوم مذكر فوجب تأنيثه، 

  املعدود وهو اليوم.وأما اجلزء الثاين عرش فيطابق 

وتقول: سهرُت مخَس عرشة ليلًة، فاجلزء األول مخس مذكر ألن املعدود وهو ليلة مؤنث، واجلزء الثاين ليلة مؤنث ألن 

  املعدود مؤنث، أي أن اجلزء األول حكمه املخالفة، والثاين حكمه املطابقة.

  ٍب، عُرش جمالٍت.تقول: عندي عرشُة كت .إن استعملت مفردة كانت خمالفة للمعدود -2

 

  أسامء العدد التي عىل وزن فاعل

 

  كالثاين والثانية والثالث والثالثة إىل  العارش والعارشة يطابق املعدود دائام، نحو: جاَء الطالُب اخلامُس والطالبُة اخلامسُة.

  وهلا ثالث استعامالت:

  يف فصِلِه، فالثالُث صفة الطالب.، نحو جاَء الطالُب الثالُث اإلفراد فيفيد حينئذ االتصاف بمعناه -1

  .أن يضاف إىل ما هو مشتق منه فيفيد حينئذ أن املوصوف هو واحد من تلك العدة املذكورة -2

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ   اهللاَ تقول: جئت إىل املسجد يوَم اجلمعِة وأنا ثالُث ثالثٍة، أي واحد من ثالثة، ومنه قوله تعاىل: ( َلَقْد َكَفَر الَّ

  َثالُِث ُثَالَثٍة ).

  .أن يضاف إىل ما حتته من العدد فيفيد حينئذ معنى التصيري واجلعل -3

  تقول: دخلُت املسجَد وأنا رابُع ثالثٍة، أي كانوا ثالثة فصريهتم بدخويل معهم أربعة. 

  .ينصب ما حتته من العدد فيفيد التصيري أيضاينون وأن  -4

  رابٌع ثالثًة، فثالثة: مفعول به السم الفاعل رابع واملعنى هو أين سأجعل الثالثة أربعة.  تقول: سأسافر غدا إن شاء اهللا وأنا 
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  موانع الرصف

 

تقدم أن االسم املمنوع من الرصف ال يدخله التنوين وجير بالفتحة ومل نبني يف وقتها األسباب التي متنع االسم من الرصف 

  وهذا حمل بياهنا فنقول:

  إما لوجود سبب واحد فيه يقتيض منعه، وإما لوجود سببني جيتمعان معا ليمنعانه. إن االسم يمنع من الرصف

  أوال: االسم املمنوع من الرصف لسبب واحد وذلك يف حالتني:

  .ثالثه ألف بعدها حرفان، أو ثالثة أوسطهن ساكن تكسري كل مجعوهي ، أن يكون عىل صيغة منتهى اجلموع -1

تهى اجلموع ألهنا ال يمكن أن جتمع مرة أخرى، بخالف غريها من اجلموع فإهنا قد مثل: مساجد، ومصابيح، وسميت بمن

جتمع مرة أخرى مثل: كلب، جيمع عىل َأْكُلب، وَأْكُلب جيمع عىل أَكالِب، وال جيوز يف َأكالِب أن جيمع مرة أخرى، فتكون 

  كلمة َأكالِب صيغة منتهى اجلموع.

  .و ممدودةأن يكون منتهيا بألف تأنيث مقصورة أ -2

  .ألف جتيء يف هناية االسم املعرب لتدل عىل تأنيثهفألف التأنيث املقصورة هي: 

  مثل: حبىل وجرحى وذكرى، فهذا األسامء متنع من الرصف لكوهنا منتهية بألف تأنيث مقصورة.

  هورها التعذر.تقول: مررُت بحبىل، فحبىل: اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الفتحة املقدرة عىل آخره منع من ظ

ألف جتيء يف هناية االسم املعرب تدل عىل تأنيثه مسبوقة بألف أخرى فتنقلب األلف الثانية وألف التأنيث املمدودة هي: 

  مهزة.

  صحراَء، فاهلمزة هذه أصلها ألف ثم قلبت مهزة، ومثل أصدقاء، ونبالء، ومحراء، وخرضاء، وباقالء، وسعداء. مثل:

  واسعة.تقول: مررت بصحراَء 

  ثانيا: االسم املمنوع من الرصف لسببني ومها: إما العلمية مع سبب آخر، أو الوصفية مع سبب آخر.

  أما العلم فيمنع من الرصف يف األحوال التالية:

  مثل: إبراهيم، ولندن، وباريس،ورشطه: أن تزيد حروفه عىل ثالثة، وأن يكون علام يف تلك اللغة. مع العجمة -1

أحرفه ثالثة مل يمنع من الرصف مثل: نوح ولوط وهود، وإن مل يكن علام يف تلك اللغة مثل ديباج ثم جعلناه فإن كانت 

  علام يف لغتنا مل يمنع من الرصف.

  مثل: فاطمة، وزينب، وطلحة، أي سواء أكان مؤنثا حقيقيا أم لفظيا. مع التأنيث -2

  مثل هنْد، وَدْعد، فال جيب منعه من الرصف بل جيوز منعه وعدمه. ويستثنى العلم الثالثي اخلايل من التاء الساكن الوسط

  فلك أن تقول مررت هبنَد أو هنٍد.

مثل: حرضموت وبعلبّك، إال إذا كان اجلزء الثاين هو وْيِه فيجب أن يبنى عىل الكرس مثل سيبويِه  مع الرتكيب املزجي -3

  ونفطويِه، فتقول: مررت بحرضموَت وسيبويِه.
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ن. األلف والنون يف آخره مع زيادة -4   مثل عدنان وقحطان وسلامن ورمضان وعامَّ

ر، وأمحد، ويزيد. مع وزن الفعل -5   مثل َشمَّ

  خاص بالفعل، أو يكون يف أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له يف وزنه.أن يكون االسم عىل وزن واملقصود به هو: 

ل وُفِعَل، واْنَفَعَل نحو  َب وانطلَق فلو سميت رجال بواحد منها لوجب منعه من الرصف لكون مثال األول: َفعَّ َقتََّل وُرضِ

  االسم عىل وزن الفعل.

ومثال الثاين: أمحد ويزيد علمني ففي أوهلام أحد أحرف أنيت التي تكون يف املضارع ومها عىل وزنه املضارع فهام مثل: أمحُد 

  اهللاَ ويزيُد اهللاُ املتقني هدى.

  ثل: ُعَمر وُزَحل.مع الَعْدل م -6

  . ويتحقق ذلك يف الصور اآلتية:حتويل االسم إىل من حالة إىل حالة أخرى مع بقاء املعنى األصيلواملقصود به هو: 

نحو ُعَمر فأصله هو عاِمر ثم خفف اللفظ فقيل ُعَمر فهو معدول به عن عامر، ونحو  ما كان من األعالم عىل وزن ُفَعل - أ

  زاِحل، وكذا قل يف: ُزَفر، ُمجَح، ُمَرض، ُهَذل كلها معدولة عن فاِعل.ُزَحل فهو معدول به عن 

مثل: جئُت يوَم اجلمعِة سحَر، فهو ظرف زمان منصوب بالفتحة ومل ينون ألنه  لفظ َسَحَر إذا أريد به سحر يوم معني -ب

  ممنوع من الرصف.

ا مثل: حيرص الزراع عىل احلصاِد يف سحٍر، فإنه ال يراد أما إذا أريد به سحر يوم ليوم من األيام غري معني فإنه يكون منرصف

يْنَاُهْم بِ    ).َسَحٍر به سحر يوم معني ومثله قوله تعاىل: ( َنجَّ

  ، مثل َحَذام وَسجاح.ما كان من األعالم عىل وزن َفَعال عند بني متيم خاصة -ج

  الكرس. فقد سبق أن بني متيم يمنعوهنا من الرصف، وأما احلجازيون فيبنوهنا عىل

  .اليوم الذي قبلك عند بني متيمبه لفظ أمِس مرادا  - د

  فقد سبق أن أمس عند بني متيم يمنعوهنا من الرصف، وأما احلجازيون فيبنوهنا عىل الكرس.

  فيمنع من الرصف يف األحوال التالية: -واملقصود به ما دل عىل ذات وصفة كاسم الفاعل والصفة املشبهة -وأما الوصف 

مثل: شبعان وغضبان وعطشان، وهذا برشط أن ال يكون مؤنثه فيه التاء فإنه حينئذ  زيادة األلف والنون يف آخرهمع  -1

  يكون منرصفا مثل: ُعريان فإنه منرصف ألن مؤنثه ُعريانة بخالف شبعان فإنه مؤنثه شبعى بال تاء وكذا البقية.

ق فهي عىل وزن َأْفَعل، وهذا برشط أن ال يكون مؤنثه فيه التاء فإنه مثل: أَْمحَر، وأْفَضل، وَأْحَسن، وَأْمحَ  مع وزن الفعل -2

  حينئذ يكون منرصفا مثل: َأْرَمل فإنه منرصف ألنه مؤنثه َأْرَمَلة بخالف أمحر فإنه مؤنثه محراء بال تاء وكذا البقية.

  .، وكذا كلمة أَُخرمع العدل وذلك إذا صيغت الصفة من الواحد إىل األربعة عىل وزن فُعال وَمْفَعل -3

مثل: ُأحاد وَموَحد، وُثناء ومثنى، وُثالث ومثلث، وُرباع وَمربع أي واحد واحد واثنان اثنان وثالثة ثالثة وأربع أربعة 

  تقول: جاَء القوم مثنى، أي اثنني اثنني.

  ومثل: ُأَخر مجع أخرى تقول: مررُت بنسوٍة ُأخَر. 
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 ( رشح النص )

ُة إْن ملْ  باٌب: العدُد ِمَن ثالثةٍ  اٍم )، وكذا الَعْرشَ ُر مَع املؤنِث، نحُو ( َسبَْع َليَاٍل َوَثَامنِيََة َأيَّ  إىل تسعٍة ُيَؤنَُّث مع املذكِر، وُيَذكَّ

ْب، وما دوَن الثالثِة وفاعٌل عىل القياِس دائًام، وُيْفَرُد فاعٌل َأو يضاُف ملِا اْشتُقَّ ِمنُْه أو ملا دوَنُه أو َينِْص   .ما دوَنهُ  ُب ُتَركَّ

ِب ُعْجَمٌة َتْعِريُفَها... َعْدٌل َوَوْصُف اْجلَْمِع ِزْد تَ  ِف االسِم تِْسَعٌة، جيمُعها: َوْزُن املَُْركَّ  .ْأنِيثَاباٌب: موانُِع َرصْ

َد وَأْمحََر وَبْعَلبَكَّ وإْبَراِهيَم وُعَمَر وُأَخَر وُأَحاَد وَمْوَحَد إىل األربعِة ومساِجَد ودنان َري وَسلامَن وَسْكراَن وفاطَِمَة وطَْلَحَة كأَْمحَ

ِمْن وزينَب وَسْلَمى وصحراَء، فألُف التأنيِث واجلمُع الذي ال نظَري لُه يف اآلحاِد ُكلٌّ منهام يستأثُِر باملنِع، والبواقي ال ُبدَّ 

ُ العلميَُّة  َفِة أَِو الَعَلِميَِّة، وَتتَعنيَّ ٍة منهنَّ للصِّ كيِب والتأنيِث والُعْجَمِة، ورشُط الُعجمِة َعَلِميٌَّة يف ُجمامعِة ُكلِّ ِعلَّ مَع الرتَّ

َفِة َأصالتُها، وعدُم َقبوِهلا التاَء، َفُعْرَياٌن، وَأْرَمٌل، وَصْفواٌن، وَأرنٌب  بمعنى قاٍس وذليٍل  الَعَجِميَِّة وزيادٌة عىل الثَّالثِة، والصِّ

زينَب، وسقَر، وَبْلَخ، وكُعمَر عنَد بني متيٍم باُب حذاِم إْن مل خيتْم براٍء  منِرصَفٌة، وجيوُز يف نحِو هنٍد وجهاِن، بخالِف 

 .كَسَفاِر، وأمِس ملعٍني إن كاَن مرفوًعا، وبعضهْم ملْ يشرتْط فيهام، وَسَحَر عنَد اجلميِع إْن كاَن ظرًفا معينًا

....................................................................................................................... 

ُث مع  ( جار عىل خالف القياس ألنه ) العدُد ِمَن ثالثٍة إىل تسعةٍ  ( يف بيان حكم العدد تذكريا وتأنيثا ) باٌب  ( هذا ُيَؤنَّ

ُر مَع املؤنِث دائًام  َرها عليِهمقوله تعاىل:  ) نحوُ  ( مفردا كان العدد ) املذكِر، وُيَذكَّ امٍ  ( َسخَّ أو مركبا  ) َسبَْع َليَاٍل َوَثَامنِيََة َأيَّ

ةُ  ( مع العرشة نحو ثالثة عرش رجال، وتسع عرشة امرأة ْب  ( تؤنث مع املذكر، وتذكر مع املؤنث ) وكذا الَعْرشَ  ) إْن ملْ ُتَركَّ

ما  ) و ( من واحد واثنني ) دوَن الثالثةِ وما  ( بأن كانت مفردة كعرشة رجال، وعرش نسوة، فإن ركبت جرت عىل القياس

مفردا كان  ) دائًام  ( فيذكران مع املذكر ويؤنثان مع املؤنث ) عىل القياسِ  ( إىل عارش، جيريان ) كثالٍث ورابعٍ  فاعٌل  ( وزنه

 أربعة أحوالالعدد أو مركبا مع العرشة، والسم الفاعل املصوغ من اثنني وهو الثاين ومن عرشة وهو العارش وما بينهام 

َأو  ( عن اإلضافة فيفيد حينئذ االتصاف بمعناه كثالث ورابع نحو جاَء الطالب الرابع يف صفه ) ُيْفَرُد فاعٌل  ( :هي )و (

فيفيد حينئذ أن املوصوف به واحد من تلك العدة املعينة مثل: ثاين اثنني وثالث ثالثة أي واحد من  ) يضاُف ملِا اْشتُقَّ ِمنْهُ 

أي حتته من العدد فيفيد حينئذ معنى التصيري والتحويل كهذا رابع ثالثة  ) ملا دوَنهُ  ( يضاف ) أو ( د من ثالثةاثنني وواح

من العدد لكونه اسم فاعل يعمل عمل الفعل برشطه املتقدم وهو  ) أو َينِْصُب ما دوَنهُ  ( أي جاعل الثالثة بنفسه أربعة

أسافر غدا إن شاء اهللا وأنا رابٌع ثالثًة أي جاعل الثالثة أربعة بوجودي كونه للحال أو االستقبال واعتامده، مثل: س

ِف االسمِ  ( يف ذكر موانع الرصف ) باٌب  ( هذا.معهم وهي: وزن الفعل، والرتكيب  ) تِْسَعةٌ  ( وتسمى علًال  ) موانُِع َرصْ

 ونون يف اآلخر، والتأنيثاملزجي، والعجمة، والعلمية، والعدل، والوصف، وصيغة منتهى اجلموع، وزيادة ألف 

ِب ُعْجَمٌة َتْعِريُفَها... َعْدٌل َوَوْصُف اْجلَْمِع ِزْد َتْأنِيثَا ( :قول الناظم ) جيمُعها ( ويقصد بالتعريف هو العلمية،  ) َوْزُن املَُْركَّ

 فيه وزن الفعل والوصف ) وَأْمحَرَ  ( فيه وزن الفعل والعلمية ) كَأْمحَدَ  ( وأشار املصنف إىل أمثلتها عىل الرتتيب

فيه العدل  ) وُأَخَر  ( فيه العدل والعلمية ) وُعَمرَ  ( فيه العجمة والعلمية ) وإْبَراِهيمَ  ( فيه الرتكيب والعلمية ) وَبْعَلبَكَّ  (
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فيه  ) وَسلامنَ  ( فيهام صيغة منتهي اجلموع األول منها عىل مفاِعل، والثاين عىل مفاعيل ) ومساِجَد ودنانريَ  ( والوصف

وفاطَِمَة وَطْلَحَة (  فيه الوصف وزيادة األلف والنون يف آخره ) وَسْكرانَ  ( العلمية وزيادة األلف والنون يف آخره

 فيها العلمية والتأنيث األول مؤنث لفظي ومعنوي، والثاين مؤنث لفظي فقط، والثالث مؤنث معنوي فقط ) وزينَب 

 املقصورة و املمدودة ) فألُف التأنيِث  ( فيه ألف التأنيث املمدودة ) وصحراءَ ( فيه ألف التأنيث املقصورة ) وَسْلَمى (

أي ال مثيل له يف املفردات فال توجد كلمة تدل عىل مفرد وهي عىل هذا الوزن وهو  ) واجلمُع الذي ال نظَري لُه يف اآلحادِ  (

أي منع الكلمة من الرصف فال حيتاجان إىل  ) باملنعِ  ُكلٌّ منهام يستأثُِر  ( َمفاِعل، وَمفاِعيل فهذان الوزن خاصان باجلمع

يف حتقق املنع من  ) ُبدَّ  ( يستأثر كل منهن باملنع بل ال ) ال ( من املوانع ) والبواقي ( جمامعة مانع آخر لقيامه مقام علتني

ٍة منهنَّ  ( الرصف َفةِ  ( إما ) ِمْن ُجمامعِة ُكلِّ ِعلَّ كاسم الفاعل والصفة املشبهة واسم  وهي ما دل عىل معنى وذات ) للصِّ

فالصفة جتامع وزن الفعل، والعدل، وزيادة األلف والنون يف آخره، والعلمية جتامع وزن الفعل،  ) َأِو الَعَلِميَّةِ  ( املفعول

كيِب  ( والرتكيب، والعجمة، والعدل، وزيادة ألف ونون يف اآلخر، والتأنيث ُ العلميَُّة مَع الرتَّ املزجي املختوم  ) وَتتَعنيَّ

 فهذه الثالثة ال تدخل الوصف وإنام تكون مع العلمية ) والُعْجَمةِ  ( بغري األلف ألهنا تستقل باملنع ) والتأنيِث  ( بغري ويهِ 

بأن تنقل الكلمة وهي علم يف لغة العجم إىل لسان العرب،  ) الَعَجِميَّةِ  ( اللغة)َعَلِميٌَّة يف ( يف املنع ) ورشُط الُعجمةِ  (

بخالف ما نقل من لساهنم وهو نكرة عندهم واستعمل علام يف لغة العرب كقالون فال يمنع من الرصف يف رأي بعض 

أحرف كإبراهيم، بخالف الثالثي فيرصف وإن كان  ) وزيادٌة عىل الثالثةِ  ( العلامء، وقال غريهم ال يشرتط هذا الرشط

َفةِ  ( طُ رش ) و ( علام يف العجمية نحو َشَرت اسم قلعة عندهم التي عىل وزن أفعل مثل أمحر أو عىل وزن فعالن  )الصِّ

وعدُم  ( بأن تكون الكلمة يف األصل صفة ال أهنا كانت تستعمل اسام جامدا وطرأت عليها الوصفية )أَصالتُها ( كعطشان

 لقبوهلام التاء تقول: عريانة، وأرملة ) َفُعْرَياٌن وَأْرَمٌل  ( أي أن مؤنث الصفة ال تدخله التاء، فإذا علم هذا ) َقبوِهلا التاءَ 

تقول: زيٌد أرنٌب،  ) ذليلٍ  ( أرنب بمعنى ) بمعنى قاٍس و (لعروض الوصفية هلام إذا كان صفوان ) وَصْفواٌن وَأرنٌب  (

وجيوُز  ( لعدم أصالة الوصف ) منِرصَفةٌ  ( أي أنه ذليل ضعيف وعمٌرو أسٌد أي شجاع فالوصفية ليست أصلية بل طارئة

الرصف وعدمه وذلك النتفاء رشط وجوب  ) وجهانِ  ( مما كان علام مؤنثا ثالثيا ساكن الوسط نحو َدْعد ) نحِو هندٍ  يف

الرصف عند تأنيث العلم وهو أن يكون العلم اخلايل من التاء زائدا عىل ثالثة أحرف، أو ثالثيا متحرك الوسط أو ثالثيا 

فإهنا ممنوعة من الرصف؛ ألن زينب تزيد أحرفها عىل أربعة، وسَقَر متحركة  ) بخالِف زينَب، وسَقَر، وَبْلَخ  ( أعجميا

أعجمية فتمنع هذه األسامء من الرصف وإن كانت العجمة ال متنع من الرصف  -اسم مدينة يف أفغانستان -الوسط، وَبَلخ

وهو ما  ) بني متيٍم باُب حذامِ  ( رمجهو ) عندَ  ( يف منع الرصف للعلمية والعدل ) وكُعمرَ  ( ألن رشطها الزيادة عىل ثالثة

 فإن ختم هبا ) إْن مل خيتْم براءٍ  ( كان عىل وزن فعال علام ملؤنث وهو معدول عن فاعلَة كحذام معدولة عن حاذمة

يراد بأن  ) وأمِس ملعنيٍ  (اسم بئر بني عىل الكرس عندهم كاحلجازيني القائلني بالبناء مطلقا كان آخره الراء أو ال ) كَسَفارِ (

نحو مىض أمُس بالرفع من غري تنوين،  ) إن كاَن مرفوًعا ( به اليوم الذي قبل يومك وهو معدول عام فيه أل وهو األمس

فإن كان أمس منصوبا أو جمرورا بني عىل الكرس نحو تأملُت أمِس وما فيه، وما رأيُت زيًدا مْذ أمِس، وأما احلجازيون 
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أي يف باب حذام أن ال  ) ملْ يشرتْط فيهام ( أي بني متيم) وبعضهمْ ( أحوال إعرابه فيبنونه عىل الكرس مطلقا أي يف مجيع

من  ) َسَحَر عنَد اجلميعِ  ( كعمر يف منع الرصف ) و ( ختتم براء ويف أمس أن يكون مرفوعا فمنعهام من الرصف مطلقا

فيه أل وهو السحر نحو جئت يوم اجلمعة  بأن يراد به سحر يوم بعينه وهو معدول عام ) إْن كاَن ظرًفا معينًا ( العرب

  .سحَر، فإن كان نكرة بأن أريد به سحر يوم من األيام رصف كقوله تعاىل: نجيناهم بسحرَ 
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  الدرس الثالث واخلمسون

 

  التعجب

 

  .َما َأْفَعَلُه، وَأْفِعْل بِهِ التعجب له صيغتان: 

َأكرَم زيًدا ! تتعجب من كرمه، وإعرابه: ما: اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ، وهي ، مثل: ما َما َأْفَعَلهُ  أوال:

: مفعول ابمعنى يشء عظيم، أكرَم: فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره هو يعود عىل ما، زيدً 

  ، واملعنى هو: يشٌء عظيم جعل زيًدا كريام.خرب ما به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة الفعلية يف حمل رفع

مبني عىل الفتح  مثل: أَْكِرْم بزيٍد ! تتعجب من كرمه أيضا، وإعرابه: أكِرْم: فعل ماض عىل صورة فعل األمر ،َأْفِعْل بِهِ ثانيا: 

املقدر، والباء: حرف جر زائد، زيٍد: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف اجلر الزائد. 

  ومعنى َأْكِرْم بزيٍد هو ما أكرمه !، فمعنى الصيغتني واحد.

أي صار ذا ورق، فلام أرادوا التعجب منه  وأصل َأْكِرْم بزيٍد هو َأكرَم زيٌد، بمعنى صار ذا كرم، كام يقال: أورَق الشجرُ 

إسناد صيغة األمر إىل االسم الظاهر فزيدت الباء يف حولوا الفعل إىل صيغة َأْفِعْل أي كصيغة فعل األمر، واستقبحوا 

  الفاعل زيادة الزمة فال يصح أن حتذف.

  

  لتعجبما يبنى لرشوط 

 

َرُه ! مِ ، فال يصاغ من اسم فال يقال: ما أن يكون فعال -1   ن احلامِر ألنه أخذ من اسم ال من فعل.أَْمحَ

  نطلق واستخرج.ا، فال يصاغ من غري الثالثي كدحرج وأن يكون الفعل ثالثيا -2

  كان وأخواهتا.من  فال يصاغ أن يكون الفعل تاما -3

  نحو ما حَرض زيٌد.من فعل منفي  فال يصاغ أن يكون الفعل مثبتا -4

  فال يصاغ من فعل جامد نحو نِعَم وبِئَس وعسى. أن يكون الفعل مترصفا -5

مما ال تفاوت فيه نحو فني  أي التفاضل والزيادة ليتحقق معنى التعجب فال يصاغ أن يكون معنى الفعل قابال للتفاوت -6

  ومات.

َب. أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم -7   فال يصاغ من الفعل املبني للمجهول مثل ُرضِ

ْفَعَل أن ال يكون اسم  -8 أو لون نحو َخِرضَ فهو أخرض، أو  ،بأن دل عىل عيب نحو َعِرَج فهو أعرج الفاعل منه عىل وزن أَ

  َخلقية نحو َحِوَر فهو أحور أي اشتد سواد عينه واشتد البياض املحيط هبا، فال يصاغ من ذلك. هيئة
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  لوقفا

 

  ، وخيتلف طريقة الوقف عىل حسب التفصيل اآليت: قطع النطق عند آخر الكلمةالوقف هو: 

  :الوقف عىل ما آخره تاءأوال: 

  مثل: صوت، وقوت، وموت، يوقف عليها بإثبات التاء ساكنة. التاء األصلية -1

مثل مسلامت، يوقف عليها بإثبات التاء ساكنة عىل األفصح، ومن غري األفصح قلب التاء هاء  تاء مجع املؤنث السامل -2

  ة فيقال: مْسلامْه. ساكن

  مثل: قامْت، يوقف عليها كام هي. تاء التأنيث الساكنة -3

مثل: شجَرة، يوقف عليها بقلب التاء هاء ساكنة عىل األفصح فيقال: شجَرْه، تاء التأنيث املتحركة الالحقة لألسامء  -4

  ومن غري األفصح الوقف عليها بإثبات التاء الساكنة فيقال شجرْت.

  : الوقف عىل االسم املنقوص وهو االسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلهاثانيا: 

  .إعادة الياء املحذوفة مبالسكون وعد فالوقف عليهإذا كان منونا وهو مرفوع أو جمرور  -1

تقول يف هذا قاٍض، ومررُت بقاٍض إذا وقفت: هذا قاْض، ومررُت بقاْض، هذا هو األفصح، ومن غري األفصح إثبات 

  اكنة فتقول: هذا قاِيض، ومررُت بقايض.الياء س

  أما يف حالة النصب نحو رأيُت قاضيًا، فيجب إثبات الياء وقلب التنوين ألفا فتقول: رأيُت قاضيا.

  .إذا كان غري منون وهو مرفوع أو جمرور فيجوز إثبات الياء ساكنة وجيوز حذف الياء وتسكني ما قبلها -2

  قايض، وجيوز أن تقف عليها بحذف الياء فتقول: جاَء القاْض، وذهبُت إىل القاْض.تقول: جاَء القايض، وذهبُت إىل ال

  أما يف حالة النصب فيجب الوقف عليه بإثبات الياء، تقول يف رأيُت القاَيض: رأيت القايض.

  :النون الساكنة بقلب النون ألفا وذلك يف ثالث مسائلالوقف عىل ثالثا: 

  يوقف عليها باأللف فيقال: إذا. إًذا -1

  مثل: اكتبَْن فيقال: اكتبا. نون التوكيد اخلفيفة -2

  مثل رأيُت زيًدا فيقال: رأيُت زيدا. تنوين االسم املنصوب -3
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  يف كتابة األلف قواعد إمالئية

 

  :بعد واو اجلامعة أوال:

ألصلية التي هي من بنية الكلمة نحو زيٌد يدعو قصدا تكتب األلف بعد واو اجلامعة نحو قالوا، وال تكتب بعد الواو ا

  للتفرقة بينهام.

  أي الواقعة يف آخر الكلمة: األلف املتطرفةثانيا: 

  تكتب األلف املقصورة يف آخر االسم أو الفعل عىل صورة الياء إذا زادت الكلمة عىل ثالثة أحرف.

  مثل: ملتقى ومستشفى يف األسامء، والتقى واستعىص يف األفعال. 

أما الثالثي من األسامء واألفعال فتكتب ألفه عىل صورة ياء إن كانت منقلبة عن ياء، وعىل صورة ألف إن كانت منقلبة 

  عن واو.

  ته نقول: فتيان فرتجع الياء.مثل: فتى، كتب عىل صورة ياء ألن أصل األلف ياء ثم قلبت إىل األلف بدليل أنه عند تثني

ومثل: رمى، كتب عىل صورة ياء ألن أصل األلف ياء ثم قلبت إىل األلف بدليل أنه عند إسناد الفعل إىل تاء الفاعل نقول: 

  رَميُْت ترجع الياء.

فرتجع  ومثل: عصا، كتب عىل صورة ألف ألن أصل األلف واو ثم قلبت إىل األلف بدليل أنه عند تثنيته نقول: عصوانِ 

  الواو.

ومثل: دعا، كتب عىل صورة ألف ألن أصل األلف واو ثم قلبت إىل األلف بدليل أنه عند إسناد الفعل إىل تاء الفاعل 

  نقول: دَعوُت.
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  مهزة الوصل

 

  . وتكتب ألفا وال توضع اهلمزة فوقها أو حتتها.التي تثبت يف االبتداء وتسقط يف الوصلمهزة الوصل هي: 

  وهلا مواضع هي:

  ، نحو الرجل والكتاب.مهزة ألأوال: 

 - بمعنى ابن وامليم زائدة للتوكيد اْبنُمٌ  -اْبنَةٌ  -اْبنٌ  -أي دبر اْسٌت  - اْسمٌ : ( عرشة أسامء سمعت عن العرب هيثانيا: 

  وتستعمل يف القسم ). ايمنٌ  -اْثنَتَانِ  -اْثنَانِ  -اْمَرَأةٌ  -اْمُرؤٌ 

  األسامء تكون مهزته مهزة وصل وهي: اسامن، واستان، وابنان، وابنتان، وابنامن، وامرؤان، وامرأتاِن.وكذا ما ثني من هذه 

يْتُُموَها ) وقال: ( َفُقْل َتَعاَلوا َنْدُع  أَْسَامءٌ وأما ما مجع منها فتكون مهزته مهزة قطع قال تعاىل: ( إِْن ِهَي إِالَّ   َأْبنَاَءَناَسمَّ

  ). أَْبنَاَءُكمْ وَ 

  .الفعل املايض اخلاميس والسدايس وأمرمها ومصدرمهالثا: ثا

  مثل: انقطَع، انقطِْع، انِقطاع، واستخرَج، استخرْج، استخراج.

  ، مثل: اكتْب، اسجْد، اقرْأ.أمر الفعل الثالثيرابعا: 

  

  حركة مهزة الوصل

 

  .جيب الفتح يف هزة ألأوال: 

  أنه جيوز الوجهان والفتح أرجح.، أي رجحان الفتح عىل الكرس يف مهزة ايمنثانيا: 

  ، نحو اُكتُْب.وجوب الضم يف أمر الثالثي املضموم العنيثالثا: 

  نحو اِرضْب، واذَهب.  ،جيب الكرس يف أمر الثالثي املكسور العني وكذا مفتوحهارابعا: 

  .رجحان الكرس عىل الضم يف مهزة اسمخامسا: 

  واستخرَج. وما عدا ما ذكرنا فتكرس مهزة وصله، نحو انطلَق 
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 ( رشح النص )

ُب لُه صيغتاِن: ما أَْفَعَل زيًدا، وإعراُبُه: ما مبتدأُ بمعنى يشٌء عظيٌم، َوَأْفَعَل: فعٌل ماٍض، فاعُلُه ضمريُ   ما، باٌب: التََّعجُّ

َل: أي صاَر ذا َكذا، َكأََغدَّ البِعُري؛ أي صاَر وزيًدا: مفعوٌل بِه، واجلملُة خُرب ما، وَأْفِعْل بِه، وهَو بمعنى ما َأْفَعَلُه، وَأصُلُه: َأْفعَ 

َ اللفُظ، وزيدِت الباُء يف الفاعِل؛ إلصالِح اللفِظ، فِمْن َثمَّ لِزَمْت هنا، بخالفِها يف فاعِل كفى ٍة، َفُغريِّ  .ذا ُغدَّ

، ُمثْبٍَت،  يٍّ
ِب واسُم التفضيِل، مْن فعٍل ُثالثِ ، مبنيٍّ للفاعِل، ليَس اسُم فاعِلِه َأْفَعَل وإنام ُيبْنَى فِْعَال التََّعجُّ  .ُمتَفاِوٍت، تامٍّ

ا باحلذِف، ونحِو:    باٌب: الوقُف يف األفصِح عىل نحِو: َرْمحٍَة باهلاِء، وعىل نحِو: مسلامٍت بالتاِء، وعىل نحِو: قاٍض رفًعا وجر�

، وليَس يف نصِب قاٍض و   .القايض إال الياءُ القايض فيهام باإلثباِت، وقْد ُيْعَكُس فيِهنَّ

  وُيوقُف عىل إَذْن، ونحِو ( َلنَْسَفًعا )، ورأيُت زيًدا، باأللِف كام ُيْكتَبْنَ 

وتكتُب األلُف بعَد واِو اجلامعِة كـ قالوا، دوَن األصليِة كـ زيٌد يدعو، وترَسُم األلُف ياًء إْن جتاوَزِت الثالثُة كـ استدعى 

  .رمى والفتى وألًفا يف غِريِه كـ عفا والعصاواملصطفى، أو كاَن أصُلها الياَء كـ 

  .وينكشُف أمُر ألِف الفعِل بالتاِء كـ رميُْت وَعَفْوُت، واالسِم بالتثنيِة كعَصوين وفتينيِ 

، واثنني، واثنتِني، والغالمِ  ، واْسٍت، وابٍن، واْبنٍِم، واْبنٍَة، واْمِرٍئ، وامرأٍة، وتثنيتِِهنَّ   ، وايمِن فصٌل: مهزُة اسٍم بكٍرس وضمٍّ

اهللاِ يف القسِم بفتِحهام، أو بكٍرس يف ايمٍن: مهزُة وصٍل، وكذا مهزُة املايض املتجاوِز أربعِة أحرٍف كـ استخرَج، وأمِرِه 

، وارضْب وامشوا واذهْب بكٍرس كالبواقِي ِهنَّ   .ومصدِرِه، وأمِر الثُّالثيِّ كـ اقتْل، واغُز، واغزي، بضمِّ

.......................................................................................................................  

ُب لُه صيغتانِ  ( يف بيان أسلوب التعجب ) باٌب  ( هذا هذا  ) و ( نحو ما َأْحَسَن زيًدا ) ما َأْفَعَل زيًدا ( أحدمها ) التََّعجُّ

فاعُلُه  ( مبني عىل الفتح ) َوأَْفَعَل: فعٌل ماضٍ  ،مبتدُأ بمعنى يشٌء عظيمٌ  ( مبني عىل السكوناسم  ) إعراُبُه ما ( اللفظ

واملعنى هو يشء  ) خُرب ما ( الفعلية يف حمل رفع ) واجلملةُ  ( منصوب ) ما، وزيًدا: مفعوٌل بهِ  ( مسترت يعود عىل )ضمري

َن زيًدا،   فمدلوهلام من حيث التعجب واحد ) وهَو بمعنى ما أَْفَعَلهُ  ( نحو َأْحِسْن بزيدٍ  ) َأْفِعْل بهِ  ( ثانيها ) و (عظيٌم َحسَّ

ةٍ  ( بصيغة املايض واهلمزة تفيد الصريورة ) وأَصُلُه َأْفَعَل ( وغدة البعري ) أي صاَر ذا َكذا، َكَأَغدَّ البِعُري؛ أي صاَر ذا ُغدَّ

َ اللفظُ  ( طاعون يصيب اإلبل فتنشأ عنه ثآليل  قصدا ) وزيدِت الباُء يف الفاعلِ  ( من صيغة املايض إىل صيغة األمر ) َفُغريِّ

أي من  ) فِمْن َثمَّ  ( ألن فعل األمر ال يسند للفاعل الظاهر فزيدت الباء صونا للفظ من االستقباح ) إلصالِح اللفظِ (

نحو كفى باهللاِ شهيًدا،  ) فاعِل كفى بخالِفها يف ( الباء فال جيوز حذفها رغم أهنا حرف جر زائد ) لِزَمْت هنا ( أجل ذلك

   .فالباء زائدة عىل الفاعل ويصح حذفها فيقال: كفى اهللا شهيًدا

ِب واسُم التفضيلِ  ( مترصف فال يبنيان  ) مْن فعلٍ  ( الذي ذكر مع فعل التعجب الحتاد رشوطهام ) وإنام ُيبْنَى فِْعَال التََّعجُّ

يٍّ  ( من اسم وال من فعل جامد كنعم وبئس
فال  ) ُمثْبٍَت  ( فال يبنيان من غري الثالثي كدحرج وانطلق واستخرج ) ُثالثِ

 يف املعنى أي قابل للتفاضل فال يبنيان مما ال تفاوت فيه كفني ومات ) ُمتَفاِوٍت  ( يبنيان من فعل منفي نحو ما حَرض زيدٌ 
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َب زيدٌ  ) مبنيٍّ للفاعلِ  ( فال يبنيان من فعل ناقص مثل كان وأخواهتا ) تامٍّ ( ليَس  ( فال يبنيان من املبني للمفعول كُرضِ

بأن دل عىل لون مثل َمحَِر فهو أمحر أو عيب مثل َعِوَر فهو أعور أو هيئة َخلقية مثل َحِوَر  ) َأْفَعَل  ( عىل وزن ) اسُم فاعِلهِ 

  .فهو أحور فال يبنيان من ذلك

 ) يف األفصِح  ( وهو قطع النطق عند إخراج آخر اللفظة، يكون ) الوقُف  ( يف الوقف وبعض مسائل اخلطّ  ) باٌب  ( هذا

فيقال عند  ) باهلاءِ  ( من كل اسم آخره تاء تأنيث قبلها متحرك كشجَرة ومدرَسة ومعلَِّمة ) عىل نحِو: َرْمحَةٍ  ( من اللغتني

عىل نحِو:  ( قف يف األفصحيو) و ( الوقف رمحَْه، ومن غري األفصح الوقف عليها بالتاء ساكنة فتنطق رَمحْت وشجَرْت 

من غري إبدال فتنطق مسلامْت، ومن غري األفصح الوقف باهلاء  ) بالتاءِ  ( مما هو مجع مؤنث سامل وإن سمي به ) مسلامٍت 

ا باحلذِف  ( مما هو اسم منقوص منون ) عىل نحِو: قاضٍ  ( يوقف يف األفصح ) و ( فيقال: مسلامهْ  أي بحذف  ) رفًعا وجر�

جاَء قاٍض، ومررُت بقاٍض، فتقول عند الوقف جاَء قاْض، ومررُت بقاْض، ومن غري األفصح الوقف بالياء الياء مثل: 

أي يف الرفع  ) فيهام ( مما هو منقوص مقرون بأل ) نحِو: القايض ( يوقف عىل ) و ( نحو: جاَء القايض ومررُت بالقايض

بالقايض، وجيوز أن يوقف بحذف الياء فيقال: جاَء القاْض ومررُت للياء، فيقال جاَء القايض ومررُت  ) باإلثباِت  ( واجلر

أي يف نحو رمحة ومسلامت وقاض والقايض، فيوقف عىل رمحة بالتاء، وعىل  ) فيِهنَّ  ( األمُر  ) وقْد ُيْعَكُس  ( بالقاْض 

 ) قاٍض والقايض إال يف نصِب  ( لَك  ) وليَس  ( مسلامت باهلاء، وعىل قاض باإلثبات للياء، وعىل القايض بحذف الياء

فتقول: يف نحو رأيُت قاضيًا، ورأيُت القاَيض: رأيُت قاضيا، بإبدال التنوين ألفا، ورأيُت القايض، بإثبات  ) الياءُ  ( إثبات

  .الياء ساكنة

 )َلنَْسَفًعا ( تعاىل قوله ) نحوِ  ( يوقف عىل ) و ( باأللف أي بإبدال نوهنا ألًفا فتلفظها عند الوقف إذا ) وُيوقُف عىل إَذنْ  (

مما هو  ) رأيُت زيًدا ( يوقف عىل نحو ) و (بالناصية، مما كان آخره نون توكيد خفيفة باأللف أيضا فيقال: لنَْسَفَعا، 

باأللف ال بالنون  ) كام ُيْكتَبْنَ  ( يف املسائل الثالثة، ويوقف عليها باأللف ) باأللِف  ( منصوب بالفتحة منون جمرد من الياء

رأي اإلمام ابن هشام ومن معه فإذْن تكتب عنده: إًذا يف كل حاالهتا ونسفَعْن ونذَهبَْن: نسفًعا ونذهبًا، ويرى آخرون يف 

  .كتابتها بالنون إَِذْن، َنْسَفَعْن، َنْذَهبَْن، أما نحو رأيُت زيًدا، فتكتب باأللف باتفاق

قصدا للتفرقة  ) دوَن األصليِة كـ زيٌد يدعو ( وقولوا ) قالوابعَد واِو اجلامعِة كـ  ( زائدة يف اخلط ) وتكتُب األلُف ( 

  .بينهام

كـ  ( أحرف بأن كانت رابعة فصاعدا ) الثالثةُ  (األلف ) إْن جتاوَزِت  ( يف الصورة ) ياءً  ( يف اخلط ) وترَسُم األلُف  (

كاَن أصُلها  ( مل يتجاوز الثالثة أحرف ولكن)   أو ( إال أْن كاَن قبلها ياء فرتسم ألًفا مثل دنيا و أحيا ) استدعى واملصطفى

أي غري ما مر  ) يف غِريهِ  ( عىل حاهلا ) ألًفا ( ترسم األلف ) و ( أي سواء كان يف الفعل أم االسم ) الياَء كـ رمى والفتى

أي  ) ألِف الفعِل بالتاءِ وينكشُف أمُر  ( أي سواء كان يف الفعل أم االسم ) كـ عفا والعصا ( بأن كانت ثالثة منقلبة عن واو

 ينكشف أمر ) و ( فعلمنا أن ألف رمى أصلها ياء، وألف عفا أصلها واو ) كـ رميُْت وَعَفْوُت  ( باتصال تاء الفاعل به

  .فعلمنا أن ألف العصا أصلها واو، وألف الفتى أصلها ياء ) االسِم بالتثنيِة كعَصوين وفتينيِ (
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 مهزة ) و ( فيقال اِسم وُاسم والضم قليل ) مهزُة اسٍم بكٍرس وضمٍّ  ( مهزة الوصليف الكالم عىل مواضع  ) فصٌل  ( هذا

 .هو ابن زيدت فيه امليم للمبالغة وهو أمر سمع عن العرب فيحفظ وال يقاس عليه ) وابٍن واْبنِمٍ  ( بمعنى الدبر ) اْسٍت (

أي السبعة املذكورة:  ) وتثنيتِِهنَّ  ( مؤنثة امرئ ) وامرأةٍ واْمِرٍئ  ( مؤنثة ابن فالتاء هي تاء التأنيث املربوطة ) واْبنَةٍ  (

 .اسامن، واْستان، وابنان، وابنامن، وابنتان، وامرؤان، وامرأتان، بخالف اهلمزة يف مجعهن فإهنا مهزة قطع كأسامء وأبناء

وال يستعمل  ) وَايمِن اهللاِ ( التعريفمما بدئ بالم  ) الغالمِ  ( نحو ) و ( األول للمذكر والثاين للمؤنث ) واثنني واثنتنيِ  (

وهو اسم مفرد مشتق من اليُْمِن بمعنى الربكة، فإذا قال املُْقِسُم: َايمُن اهللاِ ألفعلنَّ كذا، فكأنه قال: بركُة  ) يف القسمِ  ( إال

ولفظ اجلاللة مضاف اهللا قسمي ألفعلنَّ كذا، أي أنه يقسم بربكة اهللا سبحانه، فايمُن: مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، 

عائد إىل الغالم وايمن، والفتح واجب يف نحو الغالم، وراجح يف ايمن،  ) بفتِحهام ( إليه، واخلرب حمذوف تقديره قسمي

خرب قوله مهزُة اسٍم، فهذه هي مواضع مهزة الوصل يف  ) مهزُة وصلٍ  ( فتقول اِيمن ) أو بكٍرس يف ايمنٍ  ( كام أفهمه قوله

املايض  ( الفعل ) وكذا مهزةُ  ( تدخل يف حرف واحد هو الم التعريف، وأما دخوهلا يف األفعال فبيّنه بقولهاألسامء، وهي 

اخلاميس والسدايس  ) أمِرهِ  ( كذا مهزة ) و ( وانطلق ) كـ استخرَج  ( من اخلاميس والسدايس ) املتجاوِز أربعِة أحرٍف 

الثُّالثيِّ كـ اقتْل  ( الفعل ) أمرِ  ( مهزة ) و ( لفعله كاستخراٍج وانطالٍق تبعا  ) مصدِرهِ  ( مهزة ) و ( كاستخرْج وانطِلْق 

ِهنَّ  ( أي سواء كان أمر الفعل الثالثي صحيح اآلخر أم معتله للمذكر أو للمؤنث ) واغُز واغزي وذلك تبعا لعني  ) بضمِّ

أي كرس اهلمزة وذلك إذا كان عني  ) وارضْب وامشوا واذهْب بكٍرس  ( الفعل املضارع ألن مضارعهن يقتُل، ويغُزو

أي كام جيب الكرس يف البواقي من الفعل املايض  ) كالبواِقي ( املضارع مفتوحا كيذَهب، أو مكسورا كيِرضب ويمِيش 

  .املتجاوز أربعة أحرف وأمره ومصدره واألسامء التسعة وهي است واثنتان وما بينهام

  .واهللا أعلم

  .آله وصحبه وسلم تسليام كثريا واحلمد هللا رب العاملنيوصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد و
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